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প্রিন্টার--প্ীঅন্বিকাচরণ বাগ 

মানসী প্রেস 

৭৭ নং হরিঘোষ স্ত্রী, কলিকাতা । 

৯৩৩৯ 



সম্পাদকের কথ। 

মহারাজ হরেম্্রনারায়ণের আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্বে প্রকাশিত তাছায় 
[লী* ধক্রিয়াযোগসার” ও দুইটি “উপকথা” যাহারা পাঠ করিক্লাছেন, তাহারা এক্ণে বাষীফি 

রামাক্কণের অংশবিশেষের এই অনুবাদ পাঠে অবশ্তই আগ্রহাপ্থিত হইবেন। অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত 

গর পাঠ অন্ুয।মী ধরিতে গেলে সুন্দরকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ হইতে লক্গাকাণ্ডের দ্বাবিংশ মৃর্গ 

অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোঁাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ ও হাজাজ! 

সংস্করণ গ্রভৃতিতে মূলের অংশ এরূপ দেখা যায়। কিন্তু মহারাজ হরেন্্রনারায়ণের পুঁথিতে এ 

[র সমস্তটিই নুম্দরকাণ্ডের অংশ বলয়! উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রথম লর্গটির শেষে ভনিতা-_ 

“ইতি গ্রীনুন্দরাকাঁণ্ে প্রাসাদধ্বংসন। 
একচন্লিশ সর্গ পদ নিরাম এখন ॥৮ (১১ পৃষ্ঠা) 

ম্পর্ণ দ্গটির ভনিতা ২-- 

“ইতি শ্রীহন্দরকাণ্ডে শব্দাহ নাম। 

নবতি নবম সর্গ হইল বিরাম॥” (১৭২ পৃষ্ঠা) 

ঠারাজ হযেন্জনারায়ণ কোন্ যূলগ্রস্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। 

বিভাগ অন্তপ্রক? ছিল। কি মহারাজ হবেনা রায়ণ ইচ্ছাপূর্ববক মৃলগ্রন্থের ক1গুবিভাগ পরিত্যাগ 
লন তাহ! নির্ণয় করার উপায় নাই। মহারাজ হরেল্্রনারায়ণ যে ইহ! সবটাই ঝুদারকা 

ন তাহা গ্রন্থারস্তের নিয়োদ্ধত পংক্তিগুলিতে প্রকাশ £ | | 

দ্হনরকও নাম রামগুণ অন্ুপাম জাত গাথ! কথ! রসায়ন। 

রচিব প্রবন্ধ করি হরিপদ শিরে ধরি নিবেদি ভ্রীহরেজ রাজন ॥” (১ পৃষ্ঠা) 

রাষাযণে কিন্তু হরেআ্্রনীরায়ণের মত কাওবিভাগ আছে। খুব বন্তব হরেআনারায়ণ 

অনুস+ণ করিয়াছেন । 

ধি হইতে এই গ্রন্থ মুগ্রিত হইল, তাহা অমম্পূর্ণ। কোচবিহার &্টু লাইব্রেরীতে এই পুঁথি 

[।॥ এই গ্রন্থের আর দ্বিতীয় পুঁথির সন্ধান না পাওয়ায় জসম্পূর্ণ অংশ পূরণের কোনও চেষ্ট| 
বর হয় নাই। 

্থ আরস্তের মাঁষ, বাঁর পক্ষ ৪ তিথি গ্রন্থমধ্যে প্রত হইয়াছে। লনের কোনও উল্লেখ নাই। 



টাও 

“এ যে অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিকে পন বাসে 
কৃষ্ণপঞ্গ দ্বিতীয় দিনত। 

শুভারস্ত রামায়ণ পদ্বন্ধে বিরচন 

শুভক্ষগে মোমবাসরত ॥” 

অর্থাৎ পুর্ঘ্য ধন বৃশ্চিকরাশি্ হন, সেই অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়! তিথিতে সৌমবারে এ 

অন্ভবাদ আরস্ত হয় । সাধারণতঃ গ্রস্থশেষে রচনার কাল প্রদত্ত হয়। পুঁথির শেষাংশ পাওয়া গেলে বো 

হল লমান্তির লন তারিখ পাওয়া যাইত। 

পু'ধির মধ্যে মহারাজ হরেশ্ানারায়ণ নিজকে কামতাপুরের অধীশ্বর বিশ্বসিংহের বংশজাত বলি! 

উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান মহাদেবের রসে হীরাদেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হইয়াছিল এইরূ” 

কিংবাস্তী প্রচলিত আছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন £-- 
সম 

কমতা-বনিতা্পতি বিশ্বপিংহ ক্ষিতিপতি রঃ 
শিবন্ুত হীর।গর্ভে জাত। 

অরি-করি-বিদারণ ঘোর রণপঞ্চানন 

যশ যার জগৎ্*বিখাত ॥ 

সে অংশে মম জাত শ্রীহরেন্দ্র নামে খ্যাত 

দুরিত পৃরিত যার মতি। 

রচে বামগুণগান নিজ নিস্তারকাঁরণ 

শমনত ভয় পায়া অতি।॥৮( ২ পৃষ্ঠা ) 

কোচবিষ্বারের রাজবংশ এই কিংবাস্তী হইতে শিববংশ বলিয়! স্থবিদিত। কোচবিহার মহারাঞ্জগণে 

প্রাচীন মুদ্রা নারামণী মুগ্তা নামে সুবিদিত। তাগাতে একদিকে মহারাজ্রগণের নাম ও অপরদি। 

দ্রজীশিবচরণকমলমধুপস্য" পিখিত হইত। কোচাঁবহারের মহারাক্রগণ বছ বিখ্যাত শিবালয় প্রতি? 

করিয়া'ছলেন। জল্পেশ্বরের সুবিখযাত শিবমন্দির মহারাজ প্রাণনারায়ণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহ 

রাজতকাল ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ থুষ্টাব। এই মহারাজ বাশেশ্বর ও যণ্ডেশ্বর নামক “*বের মন্দির 
নিশ্মাণ করান। বাণেশ্বরের মনির অধুনা ইঞ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বাণেশ্বব নামক স্টেশনের নিক 

অবস্থিত। শিবরাত্রির দিন এথানে বৃহৎ মেলা হইয়! থাকে । জ্ুন্দরকাণ্ড পামায়ণের সর্গশেষে ভণিত 

ছইস্বানে মহারাজ হরেন্রনারায়ণ এই বাণেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন £ 

(১) প্ধন্ত ধন্ত বিহার নগরি পুণ্যধাম। 

জাত বাশ বাণেশ্বর হর অবিশ্রাম ॥ 

তার দেশবাসী শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ। 

রচিল প্রবন্ধ ছন্দ এ যে রামায়ণ ॥” ( ১২৬ পৃষ্ঠা ) 



নী 

(২) এ“জয়তি বিহারপতি সতীপতি হর । 

বাণেশ্বর জটাধর কমতা-ঈশ্বর ॥ 

তার দাস মতি মন্দ জীহরেন্্র নাম। 

ধ্দ অর্থ কাম মোক্ষযুকত নাম রাষ ॥ 

রচিল প্রবন্ধ ভাষাবন্ধ পদচয়। 

শমনত হনে মনে পায়া অতি ভয় ॥” ( ১৩৮ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা) 

মহারাঁজ হরেন্দ্রনারায়ণ মূল অন্থুসরণ করিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিছু অনেক স্থলে. 

কৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে ন1 পারায় অনুবাদ অন্তপ্রকার হুইয় গিষাছে। টীকায় এইক্সপ ছই একটি 

শিত হইয়াছ। সম্পূর্ণ স্থলগুশি দেখান নিশ্্রয়োজন। মুল রামায়ণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ 
চ। কৌতুহলী পাঠক দেখিয়া! লইতে পারিবেন । 
কানও কোনও স্থলে মহারাজ হরেপ্রনারারণ মূলের অতিরিক্ত বিষয় অবতারণা করিয়াছেন। 

রামের আশ্রম লাভার্থ গেলেন যুলের এই ঘটনার পর মহারাজ হরেল্রনারায়ণ 
টন, বিভীষণ রাবণের নিকট হইতে প্রথমে কুবেরর নিকট গেলেন। কুবের ও মহাদেব 
| করিভেছিলেন। মহাদেব কুবেরকে বলিলেন, বিভীষণকে রামের শরণ লইতে বল। কুবের 

| বিভীষণকে এই উপদেশ দিলেন । মহাদেব স্বয়ংও বিভীষণকে তাহাই করিতে ধলিলেন। 
বিভীষণ রামের নিকট গেলেন। 

[ক্রীকির রামীয়ণে এ ঘটনা নাই। কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণে এ উপাখ্যান অবতীর্ণ করা হইয়াছে। 

স্বজনপরিত্যাগী শত্রুর আশ্রয়গ্রহণকাঁরী বিভীষণের চরিত্রে দোষপরিছারার্থে ইহা বিশদ বর্ণন| 
ন। বিভীষণ প্রথমে চিন্ত! করিলেন, যে তিনি তৎক্ষণাৎ রামের নিকট যাইবেন না যুদ্ধশেষে 

বপর রামের নিকট যাইবেন। যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিন বনে বাঁস করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া 

পহিত বিভীষণ পরামর্শ করিতে গেলেন! শিব ও পার্বতী বিভীষণের অভি প্রায় বুঝিয়া৷ তৎপুর্ব্বেই 
নকট উপস্থিত হইলেন । শিব কুবেরকে বলিলেন, বিভীষণ আনলে যেন তাহাকে রামের 

ইতে বলা হয়।  বিভীষণ আসিলে, কুবের ও স্বয়ং শিব তাহাকে রামের আশ্রয় লইতে বলিলেন। 
ভীষণ বলিলেন ঃ 

«আমি যদি রামকাছে যাই এইক্ষণ। 

করিবেক সব লোক আমার নিন ॥ 

কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া । 

বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া ॥ 

তাহে পুন যদি মোরে রাজ্য দেন রাম। 

তবে দোষ ঘুশিবেক সংসারে অন্ুপাম ॥ 



বলিবে নকলে বিভীষণ রাজাযলোভে। 

বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥ 

অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন। 

পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন ॥৮ 

[কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণ। নুদ্দরকাওড) শিবের উপদেশ। শ্রযুক দীনেশচন্ত্র সেন সম্পাদিত সংস্করণ। ] 

এইখানে বিভীষণের চরিত্রমাহ।ঘ্ব্য সুগ্রকটিত হইয়াছে। শেষে শিব নান! যুক্তি দেখাই? 

বিভীষণকে রামের আশ্রয় লইতে স্বীকৃত করিলেন। 
মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কৃতিবাসের এই ঘটনা যুলে না থাকিলেও গ্রহণ করিয়াছেন। কি 

বিভীষণের প্রথম সংকল্প ও আপত্তি কুত্তিবাসের ন্যায় বর্ণনা করেন নাই। তাহাতে এই উপাধ্যানের মু 
উদ্দেপ্ত বিভীষণের চরিত্র মাহাত্মা প্রদর্শন 'আণে প্রকটিত হয় নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে দ্যুতক্রীড়া নাই 

আর একটি ঘটনাও মহারাজ হন্ন্ত্রনারায়ণ মুলে না খাকিলেও বর্ণন1! করিয়াছেম। সেতুবন্ধন 
সময় নল বামহন্তে শিলা লইয়া পরে যগাস্থানে সংযোজন করিতেছিলেন। হনুমান্ নলের শক্তি পরীক্ষা 

জন্ত গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা আনিয়া উপস্থিত করিলে নল প্রমা গণিয়া রামের স্তব করিতে আরম্ত করিলেন 

তখন রাম নলকে আশ্বাস দিয়! হন্মানের শক্তি হরণ করিলেন ও হনুমান ভৃতলে নিপতিত হইলেন 

তখন সুগ্রীব তাহাকে সান্তনা করিলেন। 

এ ঘটনা কৃত্তিবাসের রামাহণে বণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে রাম কর্তৃক হনুমানের শক্তিহরণ 

হনুমানের ভূমিতে পতন বণিত হয় নাই। কৃতিবাস লিখিয়াছেন, নলের কাতর বাণী শুনিয়া রাম নি 

শিয়া পথ মাঝে দপ্ডায়ম/ন হইলেন। হম্বমান রামকে লঙ্ঘন করিতে হয় দেখি ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন 

তখন মিইবাক্যে রাম নল ও হনুমানের বিরোধ দুর করিলেন। 

“নলের ক্রুনান শুনি দুঃখী হইল রঘুমণি 

পথমাঝে দাগ ইল গিয়া! | 

রামের উপর দিয়া, যাইবারে না পারিয়া 

চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥ 

কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান্ 

নলে ক্রোধ কর কিকারণ। 

হনুমান কহে বাণী ফোড় করি ছুই পাণিঃ 

শুন রাম কমললোচন ॥ 

করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পর্তগণ, 

বামহাতে নল তাহ! ধরে। 

এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক্ক গিরি, 

চাপা দিতে এ নল বানরে॥ 



14৯ 

এত গুনি কছে রাষ, ত্জ বাপু অভিমান, 

কম্থার স্বভাব এই কাজ। 
বামাত আগে চলে; ক্রোধ না করিহ নলে 

তোমার নাহিক ইথে লাজ ॥ 

শুন বাছা! হন্ছমান মোর কার্যে দেহ মন 

মল বীরে কর গ্রীতি মনে । 

নলের ধরিয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ, 

সমপিয়া দিল হনুযানে ॥” 

[ কৃততিবাস-_সুম্বরাকাু। নলের প্রতি হনুমানের ক্রোধ ও জ্টরাম কতৃক সাত্বনা 

জীযু্র দীনেশচন্দ্র সেন সম্পা দত সংস্করণ । ] 

মহারাক্জ হরেন্্রনারায়ণ আরও অনেক স্থলে যূল অনুসরণ না করিয়া কুত্তিবাসের অন্ুসর 

ছেন। একাশীতি সর্গে বপিত বিভীষণের সহিত নিকষার কথোপকথন মূলে নাই; কৃতিবাসে; 
ণেআছে। বিভীষণকে রাবণের পদাধাত মূলে নাই, কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে। 

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে ইহা যতদুর সম্ভব সর্গে সর্গে মূল অনুসরণে; 

পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের স্ুন্দরাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আকারের সহিত এই অনুবাদের বুছৎ 

র তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । অতি.অর্লস্থলে যহারাজ হরেন্দ্রন।রায়ণ কিছু কিছু 

সন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিলেও প্রধানতঃ তিনি মূলের সমস্ত কংশ অনুবাদে 

হইয়াছিলেন। কৃতিবাসের গায় মূল উপাধ্যানটি মাত্র অবলঘন করেন নাই। সমস্ত গ্লোকগুলির 
দ অবগ্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু অধিক ক্লক পরিত্যাগও করেন নাই। প্রাচীন গেখকরা 
এ প্রকার মন্গবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। মূলের অন্পমাত্র রাখিয়া নিজ নিজ কবিত্ব প্রকাশে 

ই সচেষ্ট হইতেন। স্থতরাং মহারাজ হরেন্দ্রনীরায়ণের এই সংঘম প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এক বিরঙগ 
| 

সুধীবর্গ মহারাঞ্জ হরেন্ত্রনারায়ণের এই অন্বাদের যখোঁচিত সমাদর করিলে আমরা সখী হইব । 
কাচবিহার | 

ংক্রাস্তি ১৩৩৮। পর ৃ 





| 
ৰ ূ 

 খণ্ডিতে ভামিভার 

স্রুলল্লক্রাত ল্লাহ্মান্মলী ॥ 

রামরূণে অবতার 

পরাৎপর বিধু। নারায়ণ ॥ 

ব্ধুলবশনধর বাম করে শোভাকর 

দিব্য চাঁপ শক্রতাপকারি। 

দক্ষিণে প্রথর শর. অরিশ্কায়শিরহর ২ 

জটাধর সদা শুদ্ধাচারি | 

তনু হূর্বাদলশ্তাম তারক ব্রহ্ধ রাম নম 

গুনধাম অন্পাম ৩ বেশ। 

অমল কমল দল, চারনেও গুনি্শুল 

তাত ৪ শোভা আরক্কিমালেশ ৫ ॥ 

শমিত্রার গুতনু ৬. শুনিরভ্জ ৭ মহাভুজ 

হীলক্ষন লক্গনে লক্ষিত ৮। 

তপত কাঞ্চন তনু করে শোভা করে ধনু 

আর» গুন জগতে বিক্ষিত ১৭ ॥ 

তাহার কনিষ্ট শিষ্ট স্রদ্ শুবিশিষ্ট 
রাম'অনুগত অবিরত । [ 

জীম্রন্দরাকাণ্ড নাম . 

[ চত্বারিংশ সর্গ ] 

জরয়তি জগতিপতি।. অগতি সবার গতি কৈকই ১১ গর্ডেত জাত ক্রিভুবনে শুবিক্ষাত 

মিতা-১ পতি ব্রহ্ম সনাতন । উভরথ ভারধবর্ষত ১২ 

রঘুকুল-তিমিরারি নমো ধনুর্বানধারি এছি চারি গুধধারি  ভুঁফিভারক্ষযকাঁরি 

রক্ষকুল নিশ্মুল কারন । জার গুন গায় সামরাজে ১৩। 

ৃ পর ব্রহ্ধ চারি অংশে, অবতংশে রঘুবংশে এক বিষু চারি অংশে হৈল জাত হুর্ধাবংশে 

দুশরথ-হদয়-দন্দন | অতি শ্রেষ্ট খেত্রিয় ১৪ মাঝে । 
ধন্য রাম গুনধাম কৈকইর ১৫ মন্কাম ১৬ 

পুরিতে তরিতে নারাগন। 

পিতার শে পনপাশে গেল রাম বনবাসে 

সঙ্গে শিত| অনুজ লক্ষণ ॥ 

ত্রিভুবনজনবন্ধ সেজে রাম গুনসিন্ 

পিতার পালিল সত্য ধর্মু। 

ভ্রিভুধনের জশরাণি নিজগুনে গগ্রকাশি 

সম্বরিল নিল! ১৭ পরং্্ন্ধ ॥ 

রামগুন অন্গপাম 

জাত ১৮ গাথ| কথ। রশায়ন। 

রচিব প্রবন্ধ করি হরিপদ শীরে ধরি 

নিবেদি শ্রহরেন্্র রাজন ॥ 

হরির চরিত্র চিত্র পবিভ্রের শুপবিত্র 

অন্তিষের মিত্র কথাঁচয়। 

জে রমি নাম ম্মরণে ভয়ক্ষয়জমহনে ১৯ 

কৈবন্গয ২* আধার শুনিশ্চয়॥ 
পপ পাস 

১ সীতা ২ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ৩ অভুললীয় ৪ তাহাতে ৫ ঈষৎ রভবর্ণ ৬ হুপুত্র ৭ বুগগার ও নীরোগ ৮ লক্ষণে ম্ডিত 

৯ যার ১* বিখ্যাত ১১ কৈকেয়ী ১২ তীরতবর্ধে ১৩ সাজাঞ্যে ১৪ ক্ষত্রিয় ১৫ বৈকেযীর ১৬ মনকাম ১৭ লীল| ১৮ যাহাতে 

১৯ যম হইতে ২১ মি 



রামায়ণ 

এ জে অগহাঁয়ন মাশে বিশ্চিকে তপন বাঁশে ধরনিদুহিত| গুণজিত! শিতাশনে | | 

কষ্ণপক্ষ দ্বিতিয় দিনত ২১। হৈল সম্ভাশন-গন অশোক [ কাননে ]॥ 

গুভারম্ত রাঁমায়ন পদবন্দে ২* বিরচণ অথন কি করি অতি কর্দ শুভিশন | 

শ্ডাক্ষনে শোমব।শরত ২৩॥ ক্ষল ৩৩ কার্য ভইল আমার অথন ॥ 

কমত। বনিত। পতি ২৪. বিশ্বশিংহ থিভি- সকল সফল অবিকল হয় তবে। 

জদ্দি বধি অনি করি পরম তাণ্ডবে ॥ 

তবে শবে হবে মম সকল সফল । 

পারাবার পার আর নিজ ভূজবল ॥ 

লিপ আওরিব দিব রক্ষে পরাভব। 

প্রথমে বিভব শব করিব লাঘব ॥ 

মম শুভিশন পরাক্রম অতিক্রম । 

নিক্রমেতে আক্রমিতে ন| পারয় ১ যম ॥ 

অবশেষ বর্মলেশ এহি যে আমার । 

অশেশ বিশেশরূপে সংগ্রাম শুসার ॥ 

এহমত সেকালত করি স্থিরতর | 

25528 মানশ করিল তবে যাইতে উত্তর ॥ 

হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়। 

ূ অবনিত অবনত হয় সদাশয় ॥ 

গুনভিতা মিতা সঙ্গে রঙ্গেতে তখন। | পিতা-পায়ে ভক্তিভাবে করিয়া বন্দন | 
পবননন্দন বির করি মস্থাশন ॥ ্ তথ! হনে ২ রঙ্গমনে পবননন্দন ॥ 

তেজির়া সে স্থান আন্ত স্বানত পপ্রয়ান। 

করিল তথন জ্ঞানবান হনুমান ॥ 

পতি ২৪ 

শিবশুত ঠিরাগে জাত ২৬। 

অনি-করি-বিদারন ঘোর রন-পঞ্চানন 

জশ জার জগত বিক্ষাত ॥ 

শে তংশে মজাত ২৭ প্রীতরেন্ত্র নামে 

দুরিত পুিত জার মতি। 

বচে রাম সনগান 'নছ্জ নিষ্ঞার.ক।;ন 

স্মনত ভয় পালা তি ॥ 

৮ শশী গাঁ শীোশীিিীশীতীতী 

তষ্টি আত কগি শে শুমত হরিবর | 

করি প্ানপাত অশঙ্থাত ২৯ তাত্পর ৩০। 

শিজ টি চিন্তে তথ। হি তথন। | শুন কথ! গিয়। তথা তবে শে শময় 

ক করি অথন ৩১ শবে কোন কন্মগন | ৃ আপন অন্তরে পরে করে চিত্ত ,৭॥ 
তেজ শঙ্খ ৩৭ গঙ্কা ডো কারণ জাগমন। ' শুবিশেষ অল্প অবশেশ কন্ম ম্ম। 

পপ, ৮৭ ৬৮ পাটা পি সস 
পাস পা এশশিপিল 

শীত? পিপিপি পাপী 

২১ ঃচনাকাল প্রদত্ত হইয়াছে। গুধা যখন বৃশ্চিকরাণিস্থ হ হন দেই অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীরা তিথি 

সোমবারে এই অনুবাদ আয়ম্ক হয়। 

২২ বন্ধে ২৩ মোমবারে ২৯ কামতাপুরের খধিপতি। প্রাচীন কোচবিহার রাজোর নান। ২৫ ক্ষিতিপতি 
বিশ্বসিংছ ( ফোচবহীর রাজবংশের জাঁদি পুরুষ ) ২৬ মহাদেবের ওরসে হীরাদেবীর গর্তে বিশ্বসিংহের জন্ম হর এইকপ 
কিন্বন্তী প্রচলিত আছে। ২৭ সেই বংশে আমার জন্ম ২৮ খ্যাত ২৯ অসংখ্য ৩* তাহার পর ৩১ এখন ৩২ শন্ব। ৬৩ খল 
১পায়েনা। ২ হইতে ৩ বাকী 



উপায় চতুর্থবধ ৪ শাস্ত্রে হেন কয়। 

বলবিত শুমতিক দিবে দানচয় ৫ ॥ 

পতিতে শে দিতে দান অনুক্ত নিশ্চয় ৬। 

এহিমত ৭ নিতি জত সান্ত্রচয় কয় ॥ 

একান্ত গুশান্ত দাস্তজনে কদাচন। 

দুক্ত নয় শুনিশ্চয় চও দণ্ডগণ ৮॥ 

এ প্লে মন্দ মদান্ধ পাপিষ্ঠ ছুরাশয় । 

ইহাক ৯ সে চণড দণ্ড উপুছুক্ত নয়। 
দ্ডিব ছুন্দণ্ডে ১ চণ্ প্রতাপ করিয়া । 

রাবণ আমাত্যগণ সমরে মারিয়া ॥ 

এহি মম শুউত্তম পরাক্রম কাল। 

কৰিব বিক্রম জমশম এহি ভাল ১১॥ 

পরাক্রম পরিশ্রম বিনেতে কখন। 

কার্য ধার্ধ্য শুশিদ্ধি ন| তয় কদাচন ॥ 

পরাক্রমে আক্রমিয়! দিয়া ঘোর রণ । 

শেঠ শ্রেষ্ঠ র।ক্ষশক করিব নিধন | পাপা শি লললুলু 

শা শা শট পাশাপাশি 

শ্রেষ্ঠ রক্ষ রনদক্ষ হইলে বিনাশ। 

অতি মন্দমতি শে রাবণ পাবে নাশ ॥ 

মোবে এক কাজে কপিরাজে প্রেশীয়াছে। 

বাযুত্তত আমি ছুত জানকির কাছে।॥ 

গুনছ্কুত জে ছুত শুদুতত আপন। 

অবিরোধে জে শুবোধে সাধে কার্যাগণ ॥ 

আর অন্ত কর ধন্ঠ সাঁধিয়। আইশয়। 

সেহি গুনজুত দুত পুজয অতিশয় ১২ ॥ 

পুর্ব কার্য্য হল ধার্য্য আমার অখন। 
অপর কামনা এহি মম প্ররোজন ॥ 

এক কাধর্য সাধক জে ছুত জেবা জন। 

অন্ত ধন্য কার্য আর করয় সাধন ॥ 

সোহ ধন্ত অগ্রগণা ছত গুনন্ুত। 
অপর জে বহুকার্য্য সাধয় প্রস্তত ॥ 

সেঙ্গন শুজন গুণজুত ছুত হনে। 

প্রভুর গ্রচুর অর্থ সিদ্ধ অনুক্ষনে ॥ 

জর্দি আমি খলকার্ধয করিয়া শাধন। 

৪ সাম, দন, ভেদ ও দণ্ড এই চাঁর প্রকার উপায়। মূলে আছে ৫. 

এত্রীন্থপায়ানতিক্রমা চতুর্থ ইহ দৃশ্ঠতে ॥ 

ন শাম রক্ষঃহ গ্রণার কল্পতে 

ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে | 

ন্ ভেদসাধা। বলদর্পিতা জনাঃ 

পরাক্রমন্ত্রেধ মমেহ রোচতে ॥" 

৫ বলবান্ শত্রুকে দান দিবে ৬ ছুর্ব্বলকে দ।ন দেওয়। যুক্তিযুক্ত নহে ৭ এই প্রকার ৮ চণ্ড অর্থাং দণ্ডনীতি শান্তজনে 

প্রযোৌজা নহে । এখানে অনুবাদে মূলের অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। মূলের অর্থ £ সাম রাক্ষপগণের প্রতি প্রযোজ্য নহে, 

সরল ব্যক্তির প্রতিই গ্রযোজ্য। অর্থশালী যাহারা তাহাদের প্রতি দান গ্রযোগ্গ্য নহে, ) রাক্ষসেরা ধনবান অতএব দানও 

তাঁহাদের প্রতি প্রযোৌজা নহে । রাক্ষসগণ বলগর্ব্বিত সুতরাং ভেদনীতিও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে । অতএব দগ 

নীতিই ইহাদের প্রতি প্রযোজ্য । ইহার পরে অনুবাদে যে লিখিত হইয়াছে যে “চও দণ্ড উপযুক্ত নয়" তাহ! ুষ্ঠ। হয় 

নাই। ৯ ইহাকে ১৭ ছুর্দাভ্তুকে দণ্ড দিব ১১ উত্তম ১২ এক কাধ; করিতে আদিয়। সেই কাধ্যের অবিরুদ্ধ অন্ত বহু কার্য 

ষে সিদ্ধ করে সেই উপবুক্তী। যুলে আছে £-. 

“কার্ধ্ কর্দরণি নিবৃর্তে যে! বহুন্তপি সাঁধয়েৎ। পূর্ববকার্ধ্যাবিরোধেন ল কার্ধ্যং কর্তমর্থতি।" অর্থাৎ সীতা 

অদ্েষণ কার্ধোর জন্ত আদিলেও সেই কার্যের অবিরুদ্ধ অন্তাচ্তয কার্ধা কাঁরতে পারিলে আমি উত্তম দূত । পয়েও এই কথা! 

বিশদভাবে বল! হইয়াছে । 



আর অন্ত কার্ধ্য ধন্ত সাধিয়। অথন ॥ 

শুগীবরাজার আলফ়ত করি গতি। 

তধে হবে হর্শ আম! প্রতি কপিপতি ॥ 

অতঃপর কার্য্যাস্তুর গুরুতর অতি। 

রক্গষসঙ্গে সমর কম্পায়া বশুমতি ১৩॥ 

রক্ষসঙ্গে বূনরজে বিক্রম করিব। 

নিজভূজবলে রঙগ্দ!ল নির্দালিব ॥ 

জেবনে সে দশাননে গ্রাভাব আমার । 

হবে বিরাপন দরশবদন দরবার ॥ 

অতঃপর কার্মা স্তর এহি শৈল স্থির । 

পাপিষ্ঠ রাবণকুত এহি শুদ্ুচির || 

নন্দনকানন সম নিরপম অতি। 

কুশডমকানন শুশোভন বিরাজতি ১৪ || 

সে কানন বিদ্দংশন করিব সুখেতে। 

ওখান ইন্ষমগণ ১৫ জেন দহনেতে ॥ 
দাহ করে নিরস্তরে আপন ইচ্ছায় । 

সেতি প্রায় সমুদয় মগ্গিব নিলাম ১৬॥। 

এহি পুষ্পবন আ'ম কল বিদ্ংলন | 

মোক ১৭ গ্রাতি কোপমতি হবে দশানন || 

তবে কোপ করি শুরশ্তরি ১৮ ছবাচার । 

আজ্ঞা! দিবে দশ বে তবে শুছুর্বার || 

কোপমনে দ্রশাননে বনের কারন । 

প্রেশিবে আমাক প্রতি তুরগ বারণ ॥ 

রথ রথিলাি রথি পদাতি পটল ১৯। 

মম গ্রতি কোপে অতি প্রেশীবে সকল ।! 

আমি তার সঙ্গে রঙ্গে করিব সম্র। 

পরাক্রমে ক্রমে আক্রমিব নীশাচর ॥ 

মম ভিম বিক্রম সমন হর তার । 

পুনে রক্ষগনে আরভ্িব যহামার ॥ 

তিম-পরাক্রমি জ্িতশ্রমি রক্গকুল । 

সমূলে আহবে সবে করিব নিম্মুল ॥ 
নিহত কাঁরব কত সতে সত ২ বনে । 

প্রেশিব রক্ষক ২১ আজি নমনশদনে ॥ 

নিশাচর জমধর করিয়া প্রেশন ২২। 

কৌতুকে চলিব শু্রিবের নিকেতন ॥ 
এহিমত সেক(লত চিত্তিয়। চিত্তত | 

চলিল অনিলশুত কুশডমবোনত 7৩ ॥ 

নান! প্রানিনশেবিত শিত স্থানথান। 

নানা পক্ষি বাশে তাত ২৪ বিচিত্র 

উদ্ধান ২৫ ॥ 

শুমর্গল ধাম সদা প্রমদা নামত ২৬। 

পবননন্দন পশীলেন সেকালত ॥ 

বিচিত্র অশোকবন শোকশিবারক। 

কোমল পন্থভে ২৭ তাঁত কি শোতাদায়ক ॥ 

মনোন্নিত ২৮ কুশুমিত প্রফুল্য শুন্দর। 

গুঞ্জে অনিপু্জ ভাত শোভা মন্হর |] 

মনিমুক্তামানিকামণ্ডিত বেদ । 

জত বৃক্ষমূদ আত অতুল শোভন ॥ 

করি দরশন তুষ্টমন হয়া অতি। 

রাবনক ধন্য ধন্য মানিল মাক্তি 1, 

হয়া শুথে মগ্ন ভগ্ন করিতে লাঁদ | 

কত সত চাক তক্প বলে উৎপাটিল।। 

ডাল মুল বপুল নিশ্মল করে ধরি। 

বল দিয়া উফারিয়। ২৯ ফেলে দিধা ৩* করি 

১৪ পৃথিবী কাপাইক! ১৪ শোভা পাইতেছে ১৫ শু কষ্ট ১৬ অবহেলায় ১৭ আমার ১৮ দেবতাঁদিগের 
*ক্রে ১৯ পতি, জন্বারোহী ও রধার/ সৈল্প পাঠাইবে ২* শত শত২১ 

২৪ তাছাতে ২৫ উদ্যান ২৬ মুলে আছে “বত প্রষধাবনম্* প্রমঙ্গাবন তক্গ করিয়া 

করি! ৩* ছুই খণ্ড 

পাপা 

রাক্ষদকে ২২ প্রেরণ ২৬ বনে 

২৭ পল্পঘে ২৮ মনোহর ২» উৎপাটন 



সুন্দর কাণ্ড 

আর তথ! গুশৌভিতা লতাগ্রিহচয় ১। 

লতার মন্দির প্রায় জেন বিরাজয় ॥ 

“তার মধ্যে বিশ্রাম শুধাম অনুপাম। 

কাঞ্চনলাঞ্চন কত আশনভিরাম ২ ॥ 

অঞ্জনাননন তাক ভঞ্জন করয়। 

ছিওি হিত্ডি ৩ মহি মণ্ডি তথা নিপাতয় ॥ 

হরি ৪ করি দন্ত স্তস্ত করি উৎপাটন। 

ভগ্তন করম ৫ বনু চিত্র গ্রিহগন ॥ 

বছ জলাশয়চক় তবে সে সময়। 

ছিন্নদ্রমে ছয় ৩ করে পবনতনয় ॥ 

কাঞ্চন রজত বিবচিত টির ৭ তার। 

চরনপ্রহারে তারে করয় বিদার॥ 
অনৃহ্ হইল জল কমলসকল। 
ব্রেন ৮ ময় জলাশয় হৈল অমগল ॥ 

বহু বন বিভঞ্রন ৯ করি হরি শুখে। 

বলদাপি ১* পাড়ে গালী ১১রবণে কৌত্বকে ॥ 

একে অনেকের সঙ্গে জুদ্ধের ইচ্ছায় । 

মনিময় ভোড়নত ঢড়িল নিলায় ১২॥ 

চড়ি হরি তদুপরি করি তুষ্টমন | 

তাত বশী মহজশী রহল তখন ॥ 

ইতি জী জুন্দরাকাওড বাম্সিকিল্প্রণিত। 

অশোকবনিকাভঙ্গ কথ! রশানমিত ॥ 

চল্লিশ শ্বর্গের পদ হইলো! বিরাম । 

তেজ আন কাঁম মন জপরাম নাম ১৩॥ ,” 
! | 1 
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[ একচত্বারিংশ সর্গ ) 

করি ঘোর বাসন লগ্জ(ক ১৪ করিপ স্তব্ধ 

আন্ফোটে ১৫ কম্পাগ্ন ১৬ মহীতল | 

ভঞ্জন করয় বন আর ভার সন্দগন 

লক্ক! তুমি করে টলবল ১৭ ॥ 

সহ মেঘ সংবাদ ১৮ করে ঘোর সিংহনা? 

ভাঙ্গে তপন অতি অনায়শে। 

কখন তোড়নে বশী সব করে আমরশী ১৯ 

মরিরবেগত কত নাশে। 

দর্প করি হরিবর বারবার শুদুস্কর 

করেন আন্ফোট নিরস্তরে। 

গুনি স্বন সুভিশন সে সময় ঘন ঘন 

ভ্রাশিত হইল লঙ্ক। ডরে ॥ 

লঙ্কাবাশী জনগন তয়ন্রন্ত হয়। মন 

আতঙ্ক হইল শঙ্ক। পায়া। 

কত মৃগপন্ষিগন করিলেন পলায়ন 

সেন্গে পুশ্পকানন তেজিয়া ॥ 

রাক্ষশবিনাশহেতু গগনত ধূমকেতু 

উঠিল কুটাল ভয়ঙ্কর ২০। 

বহে চগ্বাত তাত অকম্ম(ত উদ্কাপাত 

হৈলে। বু লঙ্কার উপর ॥ 

বায়শ ২১ সব তখন করয় ভিশন স্বন 

রজগন উড়িল আপাতে। 

গির্ধ ২২ কন্ক গোমায়ুর মগডলি টহল গ্রচুর 

নির্ধাভ নিপাত অশঙ্খ(তে ২৩ ॥ 

১ লতাগৃহ ২ বণবর্ণ কত হ্দর আসন ৩ চ্ছেদন করিয়! & বানর ৫ ভাঙ্গে & আচ্ছন্ন ৭ তীর ৮ তৃপ ৯» ভগ্ন ১* বলবান্ 

১১ গালি দের ১২ লীলার ১৩ অন কাঁজ ত্যাগ কর। মূজে কিন্তু ইহ! একডত্বারিংশ মর্গ। হরেক্্রনীরারণ কোন্ পু খি অবলখনে 

অনুবাদ করিয়(ছিলেন তাহা বুষিবার উপায় নাই। বোস্বাই সংক্করণ ও বঙ্গ বালী সংক্ষরণ রামার়ণে এই সর্গের ঘটন| 

নুন্রকাণ্ডের ৪১ দর্গের অন্তত । ১৪ লক্কাকে ১৫ আক্ষালনে ১৬ কীপার ১৭ টলমল ১৮ হাজার মেধের গর্জন 

১৯ তুদ্ধ হইয়! ২* যুলে আছে 'রক্ষদাঞ্চ নিমিত্তানি ত্রুরাণি প্রতিপেদিরে" রাক্ষদঙগপের অমঙলস্চক বছ লক্ষণ দৃষ্ট 

হইয়াছিল। কি কি অঙঙ্গল তাহা যুলে নাই। জনুবাধে ধূমকেতু, উক্ষাপাত প্রভৃতি ব্িতি হইকাছে। ইহা দুলে নাই । 

২১ কাক ২৩ গৃধ২* অসংখ্য 



এহিমত মচোৎপাত. জাত ঠৈল অশস্থাত 

রক্ষমির্ভুপুঁচক ২৪ সকল। 

হেল লক্কান্গরত 

আর বন হল অমগল ॥ 

নিদ| তেজি শে শমর় খাত রাক্গসাচণ 

জাগিল লাগিল ভঙ্ক ২৫ জতি। 

বিরৃত বদন তার দশন ভিশন আর 

কোটরাক্ষি ২৮ লোলজিতয] ২৭ ততি ২৮ ॥ 

খুলন।শ! লন্ষোদর বিকট ডে হন ২৯ 

কেশপাশ প্রকাশ করয়। 

বিবর সমান বক্ষ ৩৭ শোন ভিশন রক্ত ৩১ 

[ক্শী5য় ॥ 

পির তেজি শে শময 

মহাভয় কম্পে ১ আত শবে। 

|বিভ|গন ২ বনগন মহাকপি দরশন 

করিলেন সে কালহ তবে ॥ 

মহাম'হধ7প্রার অহুল (বপুলকার 

সাম তাল বাহুদওদয়। 

কেশাএগাঞ্ুনপ্রায় লাঙ্গল পিডাজে হর 

রো ৩ লে।৮ন 

পাণসজ ১২ মে এ 

হেন নক্ষণারিয় 

তেজোমন ॥ 

সব্বকুভতয়ণ তন্ধ আত লোমপর 

কদেধর অলে ৪ বাঞছ্পাদ। 

সমিরনশুত বন গান শুনা ধি? 

মহাবশধণ্ত মহাকায়॥ 

[ঘনণর্ণ ৫ তনু এক পার্শে ভগ হন 

ওম বজুশম শুকগিন। 

সমিরনশমো গতি ৬ অতি গঠি তিথি 

চারু উরদ্বন্দ অতি গিন॥ 

সপপাশপ্পা পিপিপি ০তিশ পিসী পিশিশাশিপ পপীপাশিশিলশিিশশীশিশটিিটিশিও 8 

এজে উৎপাত যত , 

রামায়ণ 

দেখি রূপ হেনমত  ভথপায়া দে কাঁলত 

সেজে রঙ্গ বরাঙ্গনাগন । 

শিতাক সন্বোধি তবে জিজ্ঞাশে রাক্ষণী শবে 
শুন রাজকন্যা হে বন ॥ 

এহি জন কোঁনন কার ভৃত্য এ ভিশন 

কোথ! হনে এথ! আগমন। 

কি কারণ এস্ানত আগমন এ বনত 

জান জদি কহিয়ো অখন ॥ 

শস্তাষন করিয়া বাকি কারণ 

এ জে জেন সমনসমান। 

তোমার না হয় ভয় কহ শিত! শুনিশ্চগন 

কেন এথ| ইহার গ্রঘান ॥ 

ইহা সহিতে শীতে রাজার নন্দিনী । 

কি কথনগন তুমি কহিলা অখনী ৭ ॥ 

হেন জদি ভিজ্ঞামিল নে রাক্ষশীগণ। 

জানূকি চাতুরী করি বলিল তখন ॥ 

লব্ব।লনুন্দন মিতা জনকদুহিতা। 

সরধব গুন জতা শত! রামের বনিতা ॥ 

যু শুমাধুপি কর মধুর বচনে। 

সোঁধ বলিল বানি রাঙ্ষশিনি ৮ গনে ॥ 

রাক্ষশী সকল কাযরাগী স লক্ষন । 

কিরূপে এরূপ মাঘা বুঝিব অথন ৯॥ 

আমমত ন| জান ইনি বটে কোনজন। 

কোন প্রয়োজনে বা আশছে এভুবন ॥ 

ইনি জে কারণ আগমন এস্থনত। 

আর 9 করিবেক কন্ম জত ॥ রহ 
ঙ 

স্পিন শ 

২৪ মৃত্যুন্চক ২৫ মি ২ নে চিত ২৭ (লোল ডি বিশিষ্ট ২৮ তথায় ২৯ পিঙ্গলবর্ণ ৩* বক্ত, ৩১ লাল ৩২ 

মদ্্যপানাদক্ত ১ কীণে ২ পু'ধিতে “বিভ"' অক্ষ গুলি নাই গু লাল ৪ দীপ্ত হইতেছে ৫ মেঘের মত বর্ণ ৬ পবনের গতি 

৭ এখনি ৮ রাক্ষপী ৯» এখন 



সুন্দরকাও | এ 

তাক সবে তোরা তবে দেখিবা অথন। অতি ভয়ানক কালাস্তক জম প্রায়। 

আমি কিছু না জানি ইহার বিবরন। প্রকাণ্ড তাগব তার কিছু ন! ডরায় ॥ 

মোর হয় ঘোঁর ভয় ইহাত হইতে ।, মহাপরাক্রমি জিতশ্রমি জমসম। 

মনে করি'ডরে মরি ইহাক দেখিতে ॥ অতি দির্ঘ লোমাবলি অতি নিরোপম্ ১৮ ॥ 

এথা হনে এই ক্ষনে জাউক এ হুর্য্যন। সিতা শঙ্গে রঙ্গে করি শস্ত/শনগন। 

বড় তয় হয় মিথ্যা! নহে কদাচম॥ অথন সেখানে আছে সে কপি দুর্য্যন ১৯ ॥ 

সিতার এমত বানি শুনিএ] তখন। জন্কনন্দিনি শীতা রামের বনিতা। 

বিম্মিত হইল জত রাক্ষশিনিগন ॥ তার শে প্রশঙগগ না করে শুচরিতা। ॥ 

কতজন! রক্ষবরালনা শে শময়। তথাপি প্রতাপী কপি শিতা সম্বোধিয়!। 

বলে কুতু$লে বাঁক্ষ ২* ভয় না করিয়া ॥ 

শুন মহারাঁভ। মহাতেজ। রক্ষেশ্বর । 

অনুম!নে লয় মনে এ জে কপিবর ॥ 

ইন্ত্রের হৃত বা কিন্ব! ভুত ধনেশের ২১। 

মায়াকীয়৷ ধরি করি রূপ বানরের ॥ 

আশী তব ভবন পশীয়া নিশ্বংশয়। 

সিতাক আবরি থাকিলেন শুনির্দয় ॥ ূ 

কতজন স্তব্র ১* মন তথন হইয়া। 

রাবন্ভবন গেল সে বার্ী। লইয়া ॥ ্ 

জথ) সে রাবন লোকনাবন ১১ সুরারি 

গেল তথা শিঘ্ববেগে সে সকল নারি: 

অবনিত অবনত হয় সে কালত। ৃ 

পুটপানি ১২ হয়া বানি বোলে নারি জত ॥ অশোককাননগন ভঙ্জন করয় ॥ 

হৈছে শ্রান্ত সংভ্রান্ত লোচন চকিত। অথবা হবে বাসে রামের ছুত চর। 

কম্পে তনু পুন পু অধর কম্পিত ॥ ূ জানকির কাছে আশীয়াছে এ নগর ॥ 

পায়া আশ খরম্বীস কম্পিত অন্তর । রামের প্রেশিত ছুত অ্জুতবিক্রমি | 

নি্থলিত ১৩ বাক্য জত করয় গোচর।॥ আসিয়াছে তব ভধনত স্থান ভরমি ॥ 

শুন শুন রাজনাপেশ্বর লক্ষের । তব শব অশস্তব অশোককানন। 

নিবেদনে অবধান করহ সত্তর ॥ ভঞ্জন করিল সর্বব বন হে রাজন ॥ 

মনোরম অনুপাম অশোক উদ্যান । শুন মহারাজ] মহাতেজ রক্ষেশ্বর। 

তাত ১৪ আশী পশী এক কপি বলবান॥ | রামছুত শুনিশ্চয় হয় এ বানর ॥ 

ছন্ন ভগ্ম করে তব অশে।ক উদ্ভান। রামদুত বিনে আনে ২২ কোনে কোন প্রানে 

তিশন নিশ্বন তার ভিশন বয়ান ১৫ ॥ ট শিতা শহ শন্তাশন করিবে উগ্ভানে ॥ 

অতুল বিপুল তন্গ ভাম্ুকাস্তিধর ১৬ ৃ আর কার শক্ত আছে আইশে এন্বানত। 

মভাধরাধরলম ১৭ তার কলেবর | | আর শন্তাশন করে সিতার লগত ২৩ ॥ 
.... ১ শী এপি িশ্পিপপীিিটিটাতিস্পিশিশিশিাশিশিস পপি পপ ্বপাাপািউ জা 

১, ভ্রন্ত ১১ লৌকসমুহ্র তরাসকীরী ১২ যোঁড়কর ১৩ ভয়ে বাঁক) স্বলিত হইতে লাগিল ১৪ তাহাতে 

১৫ মুগ ১৬ নৃধ্যের মত বর্ণ ১৭ বিশাল পর্বতের স্তায় ১৮ অতুলন ১৯ দুর্জন ২* বাকা ২১ কুবেরের ২২ অন 

২৩ নিকটে 



বাক্ষশী সবার হেন বচন গুনিয়া। 

জজ্ঞের জলন জেন উঠিল জলিয়! ২৪ || 
ভিশন লেচন্গণ আর্ত করিয়া । 

বলিতে লাগিল বলি বিপুল গর্জিয় ২৫।! 

শুন ওরে কিন্করনিকর নিশাচর | 

অশীতিসহত্র রক্ষ সাজরে সত্তর || 

চল রক্ষদূল বলবন্ত সবে তবে। 

ধরগ! ২৬ সন্তরে দুষ্ট বানর তাওবে || 

রাবণস্মাজ্ঞায় সমুদায় রক্ষগণ | 

বানর ধারন তরে করেন গমন |। 

নান? অস্ত্রস্ত্র লয়া হয়া হৃষ্টমন। 

চলিল অনিলবেগে সেজে রক্ষগণ | 

গুল শেল যুদগর পরিথ ভিন্দিপাগ। 

তোমর পরশ পাশ নানা অন্ত্রজাল॥ 

পট শ ভু পংশ থেটক মুশল। 

খড়গ চশ্ম অশীকা॥ আদি এসকল।॥ 
রশ রক্ষগণ অশক্ষ ২৭ শবার। 

মরে অমরে ভরে পরম ছর্কার | 

আত সিপ্র গতি তথি করি শে শময়। 

বিগ্রঠ আগ্রহ ২৮ কবি চলে বলচয় ॥ 

হহমান প্রতি কোপমতি হয়! ২৯ অতি। 

ধুলায় আছন্ন ৩* করি ধাইল দ্রুতগতি ॥ 
ধরনি কম্পায়া ৩১ মহাকায়াগন ৩২ ধাঁয়।। 

আবরিল শিষ্টে শীল ৩৩ হনুমানে জায় ॥ 

পপ ০ পা, ০. ৭০০ িশিশীশীশিপীশীশ 

রামায়ণ 

মার মার সব ্তব্ধ করি অতিশয়। 

আটোপে পরম কোপে ধাইল রক্ষচয় ॥ 

ধিমন্ত ৩৪ সে হগ্রমস্ত সম্তক ৩৫ সংগ্রতি | 

উপদ্রব রক্ষ শব ভারভ্তিল অতি ॥ 

হান বুদ্ধিমান জ্ঞানবান তবে। 

মায়াকায়। ভুগ্ধ পায়! ধরিল ৩৮ উৎশবে ॥ 
সহশ্র চরন হৈল দ্রেখিতে দেখিতে । 

লে মহাপুরূশ মিঞ্জ পৌরশগুনেতে ॥ 

আপন পৌরশ ৩৭ জশ ৩৮ আশ্রয় করিয়া। 

মহাধরাঁধর ৩৯ শম সরির ৪* ধরি ॥ 

পবননন্দন উভে রন করি তবে। 

মুক্ষ ৪১ এক প্রাশ।দত ৪২ উঠিল লাঁঘবে ॥ 

আরোহনকালে হেল দব্দ ভয়ানক । 

সকল প্রাণির সেজে বিকলকারক ॥ 

সরিরের বেগে তার প্রাপাদ ভাঙ্গিল। 

বাতে ৪৩ জেন পরম ৪৪ পাদপ বিনাশীল ॥ 

প্রাশ।দ সমস্ত হৈল তুমিস্ত ৪৫ তখন। 

তেজি অন্ত প্রশার্দত ৪২ কৈল 'মারোহন। 

সেহ ৪৬ বিভগ্জন ৪৭ হয়! পতন হইল। 
পুন ৪৮ হনুমান আন ৪৯ প্রাশাদারোহিল৫' 

সেহ ৯ নিপাতন ২ হৈল তখন ভুমিত ৩। 

পবননন্দন মন হবে পুলকিত 4 

অপ্রনানন্দন মন সান্দে এখন | 

বিভঞ্জন ৪ করিল বিস্তর গ্রিহগন ৫ ॥ 

২৪ বজ্র অমি যেন আলিয়া উঠিল। যুলে আছে “চিতারিরিব জন্হাল' চিভ।র অগ্নির স্ায 
অলিয়া। উঠিল। ২৫ গঞজন করিয়া ২৬ ধর পিয়া ২৭ অশকা 
৩, আচ্ছন্ন ৩১ কাগাইয়! ৩২ বিরাটদেহধারী ৩৩ শান্ত চরিত্র ৩৪ বুদ্ধিযুক্ত ৩৫ সাধুকে ৬৬ যুদ্ধ 

২৮ বুদ্ধের প্রতি আগ্রহান্িত হইয়া ২৯ হইয়া 

পাইয়া! মায়াদেহ 
ধারণ করিয়া ৩৭ পৌরুষ ৩৮ যশ ও৯ বিশ।ল পর্বত ৪৯ শরীর ৪১ মুখা- প্রধান ৪২ গ্রাসাদ্তে ৪৩ বায়ুতে ৪৪ শ্রেষ্ঠ 
৪৫ হুমিসাৎ ৪৬ সেও ৪৭ ভগ্ন ৪৮ পুনঃ ৪১ অন্ত ৫* প্রাসাদে আরোহণ করিল। 
৪ তাও গুহ-সফল 

১ সেও হ পতিত ৬ মাটিতে 



নুন্দরকাণ্ড 

মহাশব করি স্তব্ধ ৬ করিয়া লঙ্কাক ৭। 

রক্ষ অন্তর প্রবেশাইল সঙ্ক(ক ৮ ॥ 

ঘন ঘন শুভিশন শ্বনগন ৯ করে। 

অতুল বিপুল বলবান কপিবরে ॥ 

প্রাশাদপতনদব্দ কপির নিম্বনে । 

লঙ্কাস্থল টলবল ১, করিল তখনে ॥ 

সেহি স্বন ১১ হনে মনে ভয় পায়! ১২ তবে। 

পক্ষিগন ত্রস্তমন হইলেন শবে ॥ 

পরম্পরে করে ভয় তবে চিন্তাগন ১৩। 

স্থান ভেঙ্জিয়া করি প্রস্থান অথন ১৪ ॥ 

এহি বলে ভয়াকুলে পক্ষিকুল তবে। 

ভয়চিত ১৫ সচকিত লক্কাবাশী শবে ১৬।॥ 

তখন ভিশন স্বন করি হরিবর। 

বিভঞ্জন করে রম্য হমা ১৭ নিরন্তর ॥ 

মুক্ষ মুক্ষ ১৮ প্রাশাদ করিয়া শাদ 'অতি। 

ভঞ্জন করয় শুখে তখন মারূতি ॥ 

জয় জয় রাম গুনধাম রাম জয়। 

জয় শুভলক্ষন লক্ষণ গুনালয় ॥ 

জয় জয় শুগ্রীব রাঁজার হৌক জয়। 

রাধবপালিত আমি শুন রক্ষচয় ॥ 

এহি বলি মহাবলি দলি গ্রিহচয় ৯৯। 

মঘনে বনে বলে রাম জয় জয় ॥ 

মারুতিভারতি শুন দুষ্ট নীশচর ২০। 

আম রামছুত বায়ুণ্ডত শুদুঙ্কর ॥ 

মম নাম হনুমান অজ্ঞান শুনরে | 

আমি সমিরন-গুনন্দন ২১ শুন ওরে॥ 

শত্রু অগ্রগন্ত সন্ত দন্তদাত। আমি ২২। 

গুনুক একথ! মোর তোর রক্ষত্বামি ॥ 

সক্রর নিহস্তা আমি সন্তান বাযুর। 

করি কোপ করি লোপ তৌমার আমর ॥ 

নিখধ্লিখর ২৩ গুরুতর তরূবর। 

প্রহারে জমের দ্বারে প্রেশী ২৪ নিশাচর ॥ 

প্রলয়ত লয় জত করিয়! লঙ্কাবে ২৫। 

গ্রনাম করিয়া আমি জানিকি মায়েরে ॥ 

গাম রামঙ্লোচনার শোচন মোচন ২৬। 

করি সম্থানত ২৭ করি প্রস্তান ২৮ অথন ২৯॥ 

দেখ দেখ ওরে রক্ষ উপেখ কি লাগি ৩০। 

লাইশ অন্ধুরাগী জুন্ধে যাইছ কেন ভাগী ৩১। 
এহ বলি মহাবলি তবে শে শময়। 

গ্রাশাদ*মগ্রত স্থিত হয়া ৩২ মহাশয় ॥ 
তিমশব্দে সিংহনাদ করিল তখন। 

সেই সবে লঙ্কা হল সঘন কম্পন ॥ 

চলিত হইল জত ললিত কানন। 

ভাঙ্গিয়৷ পড়িল কত প্রাশাদ তখন ॥ 

জেন অশনি পাতে নিপাত সত্তর ৩১। 

উন্নত অত্যন্ত জত শিখরিনিকর ৩৪ ॥ 

সেহিপ্রায় ৩৫ সমূদ।য় প্রাশাদমগ্ডল। 

থণ্ড থণ্ড হয়া পৈল ৩৬ ডাকি ৩৭ মহিতল ॥ 

৬ শ্তদ্ধ ৭ লঙ্কীকে ৮ রাক্ষদের অগ্তরে শঙ্কা প্রবেশ করাইল » শব সকল ১ ইল মল ১১ শব্দ 

২ পাই ১৩ ভয় পাইয়া পরস্পর চিস্কা করিল ১৪ এখন ১৫ 

১৯ গৃহ ২* নিশাচর ২১ বায়ুর হুপৃত্র ২২ মুলে জাছে “শক্রুসৈপ্তানাং নিহত 

২৩ পর্বত শরঙ্গ ২৪ প্রেরণ করি 

প্রথন প্রধান 

ক্রু সৈল্তগণের বধকারী। 

সভযর় অন্তর ১৬ সবে ১৭ হন্দ্য ১৮ 

২৫ লক্কাকে গ্রলয়ে লয় করিয়া ২৬ 

পীতার দুঃখ মোচন ২৭ নিজস্বানে ২৮ প্রস্থান ২৯ এখন ৩* কি হেতু উপেক্ষা কয় ৩১ কেন ভাগিয়া 

পলাইর! ) যাইতেছ ৩২ প্রাসাদের উপরে অবস্থিত হইয়া ৬৩ যেন বজঘাতে সত্বর ভাঙ্সিয়া পড়ে ৩৪ অতীব 

চ্চ যত পর্বত সমূহ ৬৫ সেই প্রকার ৩৬ পড়িল ৩৭ শব করিয়! 

২ 



গ্রাশাদে রহিয়। তবে পবনতনয় । 

রাক্ষশ সবাক ৩৮ করে প্রহারে প্রলয় ৩৯ ॥ 

জেনমত ৪* অনলত ৪১ পতঙ্গ সকল । 

অনায়াশে তনু নাঁশে কেবল বিফল ॥ 

সেহিপ্রায় রক্ষকায় নিলা ৪২ মর্দয়। 

গ্রাশাদে থাকিয়া শাদে পবনতনয় ॥ 

আবরন করি হবিবরে নিরন্তর । 

ভিমপরাকরমী গিতশ্রমি ১ নিশাচরে ॥ 

করে অক্সপ্রহার দুর্বার বঙ্গগণ | 

নিশ্বঙ্খ ২ হৃদয়ষয় পরণনন্পন || 

দেখে কাছে আছে নিশাচরপরিবার। 

কোঁগিমনে পবননন্ধনে শুছুরববার || 

লি'হপানুলেণ প্রায় লাঙুল হখন। 

সিবোপবে বারে বরে করিল জঘন ॥ 

বজের সবের প্রায় ননাদ করিয়া। 

কপি শিংহন,দ দিশবিদিশ ৩ পুরিয়া |) 

ব্মমণ্তক অস্ত করিল তখন। 

বিমোহিত হেল চিত সভিত ৪ সধন || 

আতঙ্ক হইয়া শঙ্খা পাইরা1 সকলে। 

পথে সেকালত হনুমান মহাবলে | 

মহাজলধর জেন ধরাধবপরে ৫ | 

সহিপ্রায় সযুদায় দেখে নিশা চরে ॥ 

প্রভুর প্রচণ আতা শীরেত ৬ ধরিয়া | 

তাগুব করিল অস্ত্র ধরিয়া গঞ্ভিয়া ৭ 
দেখিয়। আতঙ্ক হয়! নিশ্বন্ক ৮ হৃদয়। 

ইন্মান পরে করে অন্ত্বৃষ্টিচয় || 

পপ পপ, ০০০ সপ্ত পপ পপ 

রামায়ণ 

2 

হয়া কুপি ৯ পরমপ্রতাঁপী কপিবর | 
আবরিত মদারিত জত নিশাচর ১০ ॥ 

তাক ১১ থাক থাক বাক ১২ বলী শে শময়। 
হনুমান বলবাঁন কোপে অতিশয় ॥ 

করি শাঁদ গ্রমাদ প্রাশাদ বিভঙ্জিয়া। 

করি দস্ত ঘোরন্তস্ত বলে উৎপাটিয়া ॥ 
কাঞ্চনলাঞ্চন মনিমগ্ডিত গুন্দর । 

সেজে স্তন্ত লা দন্ত করি হরিবর || 

মস্তক উপরে করি ত্রমন তখন । 

আপনার নাম আর করি উশ্চারণ ১৩। 

কিন্করনিকর বক্ষ রণঃদক্ষ শবে। 

প্রহারিল সেহি স্তগ্ত পরম লাঘবে ॥ 

তাহার প্রহারে জমদ্বাবে গেল ঢাল। 

একসত মহদ্দত ১৪ রুক্ষ মচাবলি ॥ 

অতুলবিক্রম জিতশ্রঘি রক্ষগণ। 

তথাচ ন| ছৈল রণে হনে ১৫ নিবর্ধন ॥ 

উৎত্বহ সবার আর কার ন। ঘুচিল। 

জুদ্ধত উদ্ধঙ আরবার জে হইল ১৬।। 

তবে সে সময় বামুতনয় ছুষ্জ। 

পাইল পিঘ এক তবে দে সময় ॥ 

সে পরিঘ লা হয়া রষ্টু অতি | 

রাক্ষশদলক নির্দলিল শে: 8 ॥ 

'নহত করিয়া কত সত নশাচর | 

সমরে মরিয়া গেল অমরনগর 

রাম জয় রাম জয় বলে কপিবর। 

ঘোর সিংহনাদে করে প্রমাদ শত্তর ১৭ ॥ 

সা শ্পপিপেশীিশত 

৩৮ সকলকে ৩৯ ধ্বংস ৪* যে প্রন্কায়ধে 8১ অগ্রিতে ৪২ লীলায় ( অবহেলায় ) ১ যাহারা কিছুতে 
পরিশ্রা্ত হয় নাং নিংশঙ্ক ও ত্বিমিদিক $ শঙ্কাপূর্ণ ৫ পর্বত উপরে যেন মেঘ ৬ মন্তকে ৭ গর্জন করির। 

৮ নি:শদ্ব ৯ তুন্ধ হইয়। ১, হত সধধগর্বি রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়। ১১ তাহাকে ১২ বাকা ১৩ উচ্চারণ ১৪ মহোদ্ধত 
১৫ যুদ্ধ হইতে ১৬ জাবার যুদ্ধে উদ্যত হইল ১৭ স্বর 



সুনাবকাণ ১১ 

জার বলে মহাঁবলে কতৃহল্ে ১৮ অতি। দেখি শুনি বিশ্বয় ৮ হইল রক্ষগণ। 
শুন শুন ওরে জত বাক্ষণ ছুর্মতি ॥ শ্রুতিহত হৈল জত বাক্য শে তখন ॥ 

(তোমার সবার কায় মহাঁকায় জত। বছতর নিশাচর গেল জমঘর । 

আছে রক্ষ রনঃদক্ষ লঙ্কাভূবনত ॥ পরাংমুখ হৈল শবে তেজিয়া সমর ॥ 

আর জত অস্ত্রশস্্ আছয় তোমার | অবশীষ্ট নিশাচর জে বাঁচিল রণে। 

মহ! মহা! অস্ত্র আদি জত শুদুর্বার | পলাঁয়া চলিল ভয় রাঁবণভবনে ॥ পু 

তাঁক ১৯ ভয় গুনিশ্চয় না করে বাঁনরে। গিয়া তথা মন্দ কথা বার্তা দিল তবে। 

কি করিতে পারে শে শে অস্ত্রের নিকরে || চমকিতচিত শুস্কাশিত মুখ ৯ শবে ॥ 

সহশ্র শক্রের শম জমশমশর ২০ । শুন মহারাজ! মহাতেজ৷ রছ্েশ্বর | 

মহাবলবস্ত অস্তকের অস্তকর | সমরে মানিল জত কিঙ্করনিকর ॥ 

অদ্ুতে নিঙ্ছুতে ১ কোটা সহশ্র বানর। সমূল কিন্বরকুল নির্মল হইল ৯ 
আশীবে লঙ্কাত ২ অশঙ্খ।(ত ৩ নিরস্তব ॥ রণংদক্ষ জত রক্ষ সমরে মরিল ॥ 

শুগ্রিব রাজার সঙ্গে রঙে এসকল। অপ্রিয় এমত বানি শুনিয়া তখন। 

মাশীতেছে নাঁশীতে তোমার লঙ্কাস্থল || কোপমন তখন হইল দশানন | 

শুগ্রেব কপির নাথ মাবৃত হইয়া। কোপে ওুনু পুন পুনু ১১ কম্পে অতিশয় 

আশীবে লঙ্কাত ২ শঙ্খাত ৩ কপি লয়া ॥ অকুন লোচনগন অধর কম্পন ১২ ॥ 

তোমাক সবাক করিবাক মহা'মার ৪। করে কর মদন করিয়া সে কালত। 

আশীবে বিপুল কপিকুল শুদুর্বার ॥ গর্জে্ধ ঘন ঘন ঘন গর্যযন যেমত ১৩ ॥ 

ইতি শ্রীগুনরাকাণ্ডে প্রাশাদ ধংশন । 
একচবিশ স্বর্গ পদ বিরাম অথন ॥ ঠ:: হর্স 

বাক্সিকি-গ্রনিত গীতকথ| রশায়ন। 

পদ বিরচিল শ্রীহরেক্দ্রনীরামন ॥ 

তঙজ মদদ রামপদ ভগ মোর মন। 

গুগ্রিব রাজার শঙ্গে নৈর আঁচরণ। 

করে হেন প্রানি নাহি দেখি একজন ॥ 

তোমার লঙ্কাত নাহি বির এবঙ্জান ৫। 
শুগ্রিবের বৈর আচরিয়া পাবে ত্রান ॥ 
এছি বলি মহাবলি গর্ষ্যে ৬ বারম্বার। শা শাাাাীাীসীস্পীাীটীপীশিপাশািিশীটিটি 

প্রাশাদ উপরে শাদে করয় বিহার ॥ জান না কেশেত ধরি য়াছয় সমন ১৪ ॥ 
বাহুস্ফোট সিংহনাদ তর্ধ যন গর্য যন ৭। দিয় কাশী হাশী হাশী লইবে জখন ১৫। 
ভিশননিস্বনগন করয় সঘন ॥ তখন কি এ রাম নাম হইবে স্বরন ১৬॥ 
সতস্ত উৎপাটন আর রক্ষের ক্দন। অনিত্য জিবন ধন দারাশুতচয়। 
আর তাঁর শুদুর্বার অহংকারগন ॥ র সপন ১৭ মমান একক্ষনে নষ্ট হয় ॥ 
রাজা রিনার নিিরার 4 এ 

১৮ কৃতৃহুলে ১৯ তাহাকে ২* সমতল] ১ অযুত নিযুত ২ লঙ্কাতে ৩ অসংখ্য ৪ তোমাদের সকলকে মহামার ( ধ্বংস ) 

করিবে ৫ এরপ বার ৬ গর্জন করে ৭ তর্জন গর্জন ৮ বিষঠ » মুখ শুদ্ধ ১, কিছরসমূহ নির্দল হইল। 
১১ পুনঃ পুনঃ ১২ কাপে ১৩ যেমন মে গর্জন হয় সেইরূপ ঘন ঘন গর্জন করে। ১৪ যস ফেশে ধরিয়! রহিয়াছে 

১৫ ফাসি দির। ( পাশে বাধিয়। ) হাসিতে হাঁদিতে যখন লইহ যাইবে ১৬ শ্পরণ ১৭ স্বপ্ন 

সপ পা পপ পপ ৪ 



সই 

তুমি তাত ১৮ অভিরত ১৯ রত অনুক্ষন | 

দিনে ক্রিন হয় দিন ২০ লা বুঝ কারন ॥ 

বিষ্ত থাকিয়া কি না হয় নেস্তার ২১। 

জর্দি রাম কৃষ্ণ নাম লয় একবার ॥ 

তবে হয় শুনিশ্চয় নিস্তার তাঁচাঁর। 

অভ্তরত ২২ রামরূপ বিরাঁজয় জার 

হাস তরে 

[ দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ] 

কিন্করনিকর প্রেশী ২৩ জমঘর 

মঙাকপিবর আনন্দে অতি। 

উত্তম উদ্ভান গশা ২৪ হচ্ুমান 

নট করে স্থান বলে মারতি ॥ 

কমক চম্পক চম্পক অশোক 

লবঙ্গ কিংশোক ২৭ তল তমাল। 

থর্জুণ বদরি ভাঙ্গে বল করি 
কোপে মঙ্থাহর শিংশপা পাল ॥ 

চান্স নাগিকেলে জীফল জে বেলে 
ভাঙ্ষি ভাঁঙি ফেলে দাড়ম্ব-বন। 

করঞজ! পিয়াল বশাল কশাল 
বাছি বাছি ভাল ২৬ বাুনন্দন।। 

জবা করবিব মালতি রূচির 

বৃক্ষ অতশীর করে ভঞ্জন। 

বেলী নাগেশ্বর বন্ধুর টগর 

কাঞ্চন শুন্দর ভাঙে তখন ॥। 

সরলের তর রম! চাক চার 

আর দেবদার আব্ে,র সন। 

রামায়ণ 

টি 

| 
র 

করে বিভগ্রন পবননম্গন 

প্রচণ্ড ভিশন রূপে তখন॥। 

এহি মতে কত সহশ্রেক শত 

মর্দে ১ শেকালত ২ বায়ুতনয়। 

আর অন্ত অন্ত বৃক্ষ শুলাবন্য ৩ 

কপি অগ্রগন্ত তদ! মর্দয় ১ | 

বনপাল ৪ তাত ৫ রক্ষ অশঙ্খাত ৬ 

আছিল তখাত ৭ তার! তখন। 

দেখি হেনমত ভয়ে শে কাঁলত 

ব্রস্তমনে জত রাঁক্ষশগন || 

তেজিয়া কানন করি পলায়ন 

তবে রক্গন ভয় পাইয়া। ৃ 

রাবনভবন করিল গমন 

অতি তয়মন কাতর হইয়া ॥ 

করি পুটপানি সবে বলে বানি 

শুন মহামানি রঙ্গ-ইশ্বর | 

করি নিবেদন প্রভু দশানন 

করহ শ্রবণ করি গোঁচর ॥ 

কপি শুদুর্জয় অটালিকাচয় 

করিল প্রলয় করি ভঞ্জন। 
রনদঙ্চ রঙ্গ দেবের অশক্ষ ৮ 

তাক লক্ষে লক্ষ কৈল মর্দন ৯ ॥ 

কি হবে অখন প্রভু দশানন 

চিন্তহ আপন ছিত অখন ১০ । 

আমার শবাঁর রক্ষা করিবার 

তোমার এ ভার ওহে রাজন | 

যেক্ষপে অধন এ জে শুহুর্জন 

হয় নিধন ঘোঁর সমবে। 

১৮ তাতে ১৯ অনবরত ২+ প্রত্যহ আযুক্ষয় হইতেছে ২১ বিষদে লিপ্ত থাকিয়া! কি নিস্তার হয় না? ২২ অন্তরে । হও 

প্রেরণ করিয়া ২৪ প্রবেশ করিয়া ২৫ কিংগুক ২৬উত্তম ১ ভাঙ্গে ২ সেই সময় ৩হুক্বর ৪ উদ্যান রক্ষক ৫ তাহাতে ৬ 
অসংখ্য ৭ সেখানে ৮ দেবতাঁও বাছাদের পরাজয় করিতে পায়ে না ৯ ধ্বংস করিল ১* এখন 



সুনারকাঁও ১৩ 

তার হেতুগন চিস্তহ অখন এবমাদি ২* কত অস্ত্র সতেশত ২১ 

প্রভু দরশানন নিজ অস্ত্রে ॥ লয়া ২২ সেকালত শে রক্ষগথ। 

এমত বচন জদদি রক্ষগণ করিল গমন। সেজে রক্ষগন 

কৈল নিবেদন ভয়কীতরে। হয়! হু্টমন জুদ্ধকারন ॥ 
শুনিয়া তখন কুপিল রাবন সবে ধায়! ২৩ জায়া ২৭ মান্সতিক পাঁয়া ২৫, 

জঙ্ছের জলন ১৯ সম প্রথরে ॥ সেজে ভিমকায়া বাযুতনয়। ূ 
জলি মন্্নর তার লৈল গর্জিবার ১২ রষ্টে রঙ্ষগন করি আবরন ২৬ 

সেজে ছুরাঁচার ব্রেদশশমরি ১৩। প্রহারে তখন সে অস্ত্রচয় ॥ 

(বংশতিলোচন অরূনবরন বন্তুতর বক্ষ সবে রনদক্ষ 

করিল তখন তর্ধযম ১৪ করি || করিলেন লক্ষ ২৭ বাদুতনয় |. 

জলদসংবাদ ১৫ করি শিংহনাদ জলদনিনাদ করি সিংহনাদ 

আদেশ প্রমাদ করে তখন। করিল প্রমাদ সেজে সময়।। 

শুন শুন ওরে কাছে কে আছেরে থাকথাকবাক ২৮ বলিয়া তাহাঁক ২৯ 

মারবে বানরে করিয়া রন ॥ | চলে দ্লিবাক ৩* বির ৩১ মারূতি। 

রাবণ আজ্জায় তবে মহাঁকায় ক্রোধেতে তখন পবননন্দন 

ক্ষ সমুদায় ছুদ্দ্ড ১৬ তবে। কৈল উৎপাটন পাঁদপ অতি ॥ | 

বলদর্পে অতি সে সব ছৃর্দতি লয় ৩২ সেহি তর সমরে অতিরূ ৩৩ ৰ 

করে বায়ুগতি ভাগুবে শবে ॥ গতি করি চার অতি তাগুবে। | 

(জিমুতসংবাঁদ ১৫ মহা শিংহন|দ্ পশী রক্ষস্থলে লে জে ম্হাবলে ৃ 

করে করি শাদ ঘোর সমর | অতি কুতুহলে গতি লাঘবে ৩৪ ॥ ৃ 
বিগ্রহ আগ্রহ করি শুদুরহ ১৭ করিল গ্রগার সে তর দুর্বার ৃ 

নানা অস্ত্র সহ ধায় সত্তর || কৈল মহামার সে বক্ষগনে | ূ 
থেটক যুদগর পরিঘ তোমর রক্ষ পরাজ্রমি লবে জিতশ্রমি | 

কত ধনুধর কতো গষ্টীশী ১৮। বলেতে আক্রমি বাঁযুনন্দনে ॥ 

শেল জুল ১৯ প্রাশ ভিন্দিপাল পাঁশ করয় প্রহার নত শুু্বার 
বিপুল সাহস লইছে অশী ১৯ ॥ বলে মার মার হে নিশাচর । 

১১ ঘ্রের অগ্রি ১২ তাঁর মর্ম (অন্তর) গ্রলিয়া গর্জিতে লাগিল ১৩ জরিদশ অরি (দেবের শত্রঃ ) 
১৪ অর্জন ১৫ মেঘ গর্জন তুলা ১৬ দোর্দগড প্রতাঁপশালী ১৭ অত্যন্ত দুরহ যুদ্ধে আগ্রহ করিয়া 
১৮ পড়্িশ ১৯ শুল ১৯ অসি ২* এই প্রকার ২১ শত শত ২২ লইয়া! ২৩ ধাইয়া ২৪ যাইয়া ২৫ হনুমানকে পাইয়া 
২৬ ঘিরিয়া ২৭ লক্ষ্য করিলেন ২” বাকা ২৯ তাহাকে ও* দলিবার জন্তু ৩১ বীর ৩২ লইয়া ৩১ দাহসী ওঃ লঘু (শীহ্ব) 
গতিতে 



১৪ 

জলদমংবাদ করে সিংহনাদ 

পরম নিনাদ রক্ষনিকর ॥ 

তবে হনুমান সমন সমান 

হয়া কোপবান রঙ্ষনিকরে। 

সে তর দুর্বার করিয়া প্রকার 

প্রেসে জমঘার ঘোর শমরে ॥ 

তবে রক্ষগণ হইল নিধন 

করি ঘোর রণ মাক়তি সনে। 

কার তুগড মুণ্ড ঠৈল থণ্ড খওড 

প্রহার প্রচণ্ড পায়। তথনে ॥ 

ভগ্ন কঙ্গ বঙ্গ হয়া কত রক্ষ 

মনিল অশংক্ষ ভ্প্র্ারে। 

কিছ্বরনিকর গেল জম্নঘর 

করিয়া! সমর অমরপুরে ॥ 

দহনে জেমন হইয়! দাহন 

সলভের গণ হয় নিধন ২। 

হয়। সেহিপ্রায় ২ ক্ষ মহাকায় 

মৈল ৩ সমদায় সে রঙ্গগণ ॥ 

কথা অদ্ভূত শ্রীরাগায়ণ | 

সল্যবধ নান সর্গ অন্প।ম 

হইল [বনাম পদরচল ॥ 

বয়ালিশ সর্গ ম্বগবরগবাতা কথা ৫। 

হইল বিরাম রাম রাঁমগুণগাথা ॥ 

শুন সাধু্জন মন কবি হদিকথা। 

জাহার শরবণে পাপ বিনাশে সর্ব ॥ 

সপে আজ শীল 

জপ পপি ০ পপ +০০আপপপপীপপাপাপপসপীপপাা সাও 

[ ত্রিচস্বারিংশ সর্গ |] 

অবশিষ্ট নীশাচর পলায়৷ তেজ শমর' 

পা ডর ৬ তবে সে শময়। 

রাবণভবন গ্রতি দ্রুত অতি করি গতি ৭ 

ম্চামার করিল কিস্করে ॥ 

হেনমত রক্ষবাণী শুনি সে জে মহামানী 

রাবণ ছুরাজ্ব। সে শময়। 

কোপে কম্পমান তন্থু  গর্জিলেন পুন্থ পুন 
মনে মানি কিঞ্চিত বিশ্বয় ৮ ॥ 

গ্রহস্ততনয় বির মগাবল শুক্পচির 

পিতার সমান পৰাক্রমি। 

অমিতবিক্রম তার মহাবলী শুছুর্ববার 

রণশ্লাগী ৯ অতি জিতশ্রমি ॥ 

তাক সম্োধিয়া তবে বঙ্গিলেন শুগৌরবে 
শুন সেনাপতির সম্ততি। 

চল কুতুহল কি হে হে সমরকেশরি 

ঘোর রণে অখন ১০ সংগ্রতি ॥ 

শুন তে বাক্ষশবর তুমি বির শেষ্ঠতর 
বলদালি গরিষ্ট ছুর্জয়। 

বানরক ১১ ঘোর বরণে প্রেশি সমনসদনে 

নিবত্তিয়। আইশহ আলয় ১১ ॥ 

অতি শুর১৩ক্র,ড়১৪কর্মি মহাজোধ জীতশমি 
জোগা তুমি বানবনিগ্রহ্ে 

চল সিপ্বতরে অতি ঘোর রথে করি গতি 

মার কপি বিশম বিগ্রহ ১৫ ॥ 

১ পতঙ্গ সমূহ যেরূপ অগ্রিতে দগ্ধ হইয়! মৃত হয় ২ সেইরূপ হইয়া ৩ মারল & লুল্দরকা্ডেতে ৫ শর্গ ও চতুর্ক্গ 

দানকারক ৬ তয় পাইয়া ৭ পৃধি এইখানে অসম্পূর্ণ ৮ বিশ্ময় ৯ যুদ্ধে ্লাঘাকারী ১ এখন ১১ বাঁনরকে ১২ ফিরিয়া 
ভবনে এস ১৩ শুর ১৪ তুর ১৫ যুদ্ধে 



এহিমত ১ আজ্ঞ! পাঁয়। সে যহাবিপুলকায়া 

ভিশন দশন গ্রকাশীয়!। 
জধুমালি সে সময় দ্রুতে উঠি ছরাশয় 

বলদপ্পে ইশদ হাশীয়! ॥ 

রাবণচরণ ধরি নমি অতি তক্তি করি 

জান্রা কৈল প্রস্তান ২ কারণ | 

কবচে আবরি তনু করেত ৩ ধরিল ধনু 

লিরে কৈল কিরীট ধারণ ॥ 

রক্তমালা রক্তান্বরে আবরিল কলেবরে 

রকৃত চন্দনক পিন্দিল ৪। 

বদ্ধ ৫ গোধাঙ্ুলি ৬ হয়! নান) অন্ত্রশস্্ লয়] 

হষ্টে রথপ্রীষ্টে ৭ আরহিল ॥ 

ঞিনিয়া রবিমগ্ুল  শ্রবণে শোতে কুগ্ডল 

যুখশোভ। শুন্দর শোভন । 

আতান্বর লোচনদ্ম কপোলত বিরাজ 

অর্ধচন্্র রকত চন্দন ॥ 

ব্জশবা সমসব ৯ সিংহনাদ ভয়ঙ্কর 

করিলেন শুহুষ্কন অভি। 

বিরদপ্পেসে ছুর্মতি গর্জন করিল অতি 

বু রক্ষ লইল সঙ্গতি ॥ 

সক্রচাপ ১০ সম চাপ পসক্রকে করিতে তাপ 

সে প্রতাপবস্ত সে ছুজ্জয় । 

সেজে বন্ত্রধনূধর টঙ্ক(রিল নিশাচর 

জ্যাঘোবে পুবিল দিশচয় ॥ 

ব্ত্রপাত সমশর সব হৈল ভয়ঙ্গর 

নিঘধাত নিপাত জেবদ্ধান ১২। 

সুন্নরকাও 

শুনি গুতিশন স্বন চমকিল গ্রাণিগণ 

কত ভয় মুদ্দিল নয়ান ॥ 

রাশব সবেতে তাঁর  বছে রথ শুছ্র্বার ১৩ 

দ্ধজজ্ষ্টী ১৪ শুশোভন অতি । 

পরিপূর্ণ অস্ত্রে তাত ১৫ মহ! অস্ত্র অপঙ্খাত 

বিগ্রহ আগ্রহে টকল গতি |। 

জনুযালি বলশালী মারূতিক পাড়ে গাশী 

বোলে কোথা আছেরে বানর। 

এঠি বলি বারবার গঞ্জে সেজে ছুয়াচার 

রথগতি করে শিস্ততর ॥ 

বহিদ্ধারে তাতপরে দেখিলেন কপিবরে 

হোড়নত ১৮ আছে শুথে বশী ১৭। 

দেখি হান্ত করি অতি জধ্ুমালি সে ছুর্মতি 

গর্িলেন পরম আমশাঁ ১৮ | 

জলদগঞ্জন প্রা করে অতি মহাকা় 

বলদর্পে মদান্ধ তখন । 

বে।লে এট! বটে কেট! ভিশন বানয বেটা! 

মহোৎকটা বিক্রিত ১৯ বদন ॥ 

থাক থাক বলীবাণী সেজে রক্ষ মামানী 

সম্্স করি ২* ধরি সরাশন । 

ব্দন করিয়া! লক্ষ সেজে রক্ষ রণদন্ধ, 

অর্দচন্দ্র হানীল তখন।। 

আ।র শিএদেশে তার প্রহারিল শু্র্বার 

কর্ণিক ২১ 'প্রথর এক শরে। 

প্রহারিলানিকচয় ২২ তেদিলেন বাহৃদ্য় 

লাঘবে শে বেল! নিশাচরে ॥। 

১৪ 

নু 

১ এই প্রকার ২ প্রস্থান ও হাতে ৪ রক্ুচদ্দন লেপন করিল « বন্ধ ৬ গেনাপের চ্্ব নির্শিত দস্ত।ন! ৭ পৃষ্ঠে ৮ আতা 

৯ সমতুল্য ১* ইন্রের ধনু ১১ শত্রুকে ১২ যে প্রকার ১৩ গর্দাভ সকলে তাহার রথ টানিতেছিল ১৪ ধবজ-বষ্টি ( পতাকার 

দণ্ড) ১৫ তাহাতে ১৬ তো'রপের উপর ১৭ বসিক্লা ১৮ বিষন অনর্য (ক্রোধ) করিয়া ১৯ ভয়ানক উৎকট ও বিকৃত 

২* সাজাই ২১ কণি বাঁণ ২২ নাঁরাচ প্রহার করিল। মুলে মাছে “অর্দচল্রেণ বদনে শিরন্টেকেন কদিন! | বাহ্বো- 



১৬৪ বামায়ণ 

শুবহল ২৪ বক্ষস্থলে সেজে রক্ষ মহাবলে দেখি কুপী ৮ হয়া কপী গ্রতাগী তখন। 

তেদিলেন দশ নারাচেছে। বৃহৎ সাল উৎপাটিল পবননন্ধন ॥ 

গ্রহরিয়া শর গ্জলেন শে শময় শিরোপরে করে তারে ভরথন তখন। 

অতি হষ্টে রথের পৃষ্টেতে | হেন দেখি রণঃদক্ষ রক্ষ শুদুর্জন || 

' সরস্থুক ১ মে শময সেভে গবনতনয় জগুমালি বলসালি তবে সে সময় । 

তান্ঘবর্ণ বদন তিশন। থরতর চারি শর লয়া ছুরাশয় ॥ 

. অরূনক্চিরণময় দেবন্ধান ২ বিরাজ সেজে সালরুক্ষ লক্ষ করি রক্ষবর। 
সরদ সময় পদ্মগন ॥ ছেদিল নিলায় ৯ সযুদায় নিশাচর | 

প্রফুলা শ্তন্দর অতি সেহিপ্রা় বিবাজতি 'আর তার শুনিরূজ ভূজত তখন। 

হনুমানবদন তথন। পঞ্চসরে নিশাচরে করিল ভেদন । 

ধরে দিগিন ৩ এভি বছে ধারা শার| তথি কপিবক্ষ করি লক্ষ সে রক্ষ তখন। 

কুপিদ্ধেন প্বনননান || চও জম্দ্ড সমশর শুভিশন | 

খরতর শে বিদি হু! কসবা প্রহারিল ছুশীল পরম আটো পে। 

কোপে অভি মহাস5 জজিল তৎপর | হুহুগ্ষার সন্ধ করে নিশাচরে কোপে।। 

ইতস্তত সে কালত করি শিরিন । আর গন্ছভু্জসম ভুজমপ্যে তার। 

'বপুল পাইল এক পাশান তখন || খরতর দশ শর করিলে! প্রহার ॥ 

বলে উৎ্পাটামা নয়া পবননন্ধন। সবে কলেবরে ভেদ হয়া কপিবর। 

র্গপ্ি ৪ লক্ষ করি ক্ষেপিল তগন | কুপিত হইল কপি জপিল অন্তর ॥ 

আরধাও শুছুর্ধার দশ তোমরক ৫। কোপে অতি মহামৃতি মারূতি তখন। 

লক্ষ ক] ধরি হবি কপিল রক্ষক ৩ | পাইল পরিঘ এক পরম ভিশন ॥ 

জদুমালী বণশালী তবে শেশময়। করে করি ধরি হবি ১০ সে পনি তবে। 

গথত আশীতে শিলা শে তে|মরচন ৭ ॥ ভ্রমন করিল বাযুনন্দন তা ॥। 

থরতর দশ শর শিত্রতর করি। রক্ষ বক্ষ লক্ষ করিসেজে হরিবর। 

ধণ্ড খণ্ড ক কাটালেন শুর-অগি ॥ ূ গ্রহার করিল অতি দুর্বার তৎপর ॥ 

আগ্্রের বিনাশ দেখি কোপে বাযুনুত। সেহি প্রহ!রত হত ঠৈল নিশাচর। 

তার শুদু্ধর কম্ম দেখিয়া গস্তত ॥ সকল সবির আর রখ ধন্থুশর | 

স্পেস 

বিব্যাধ নারাৈদ শভিস্্ব কপীন্বরম্।" অর্থাৎ মুখে অর্থচন্ত্র নামক বা। মন্ত্রকে কর্ণি নীমক এক বাঁণ ও দুই বাহুতে 

দশটি নার।চ দ্বারা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিজ্ঞ করিল। ২৪ বিত্তৃত 

১ বাপবিদ্ধ ২ যে প্রকার ও দিক & রাক্ষসের উপর ৫ তোমরকে ৬ রাক্ষকে * যখন মেই শিলা ও তোমরসমূহ শৃন্তপথে 

* আসিতেছিল তখন ৮ তুদ্ধ ৯ অবহেলায় ১৭ বানর 



কক্ষ বক্ষ জানু হচ্ছ উদর চরন। 

পুষ্ট ৩ পাশ ৪ ভুজ গ্রীবা মস্তক বদন ॥ 

রথ অস্ম সারথি বক্গথ চক্রচয় ৫। 

আর অস্ত্র সন্ত জত আছে রথময় ॥ 

একেকালে সকলে হইল চুণাঁকৃত। 
নিপাতন তখন হইল প্রিথিবিত ॥ 
অঙ্গের চির্ণিত আর রথচিহৃচয়। 

পরিচয় সে সময় কিছুই না হয় ৬|। 

জদুমালি বলসালি হইল নিহত। 

সমরে'মরিয়া গেল অমরপুরত ॥ 

হনুমান বলবান তবে সে সময় 

জলদনিনাদ নাদ ৭ ঠক অতিশর ॥ 

কিন্করনিকর জম্থর গেল আর। 

ছুতযুখে রাবন শুনিল সমাচার ॥ 

বাযুস্থত অদ্ভুত বলছ্ছুত ৮ জানি । 

কিছু মৌনে থাকিয়। রাবন মহামানি ॥ 

বিরদপ্লকরি সপ্প' ৯» সম ক্রোধে অতি। 

ঘুশ্লিত লোঁচনে অতি গজ্জিল ছুর্দতি ॥ 

প্রহস্তপৃত্রের তাত ১০ নিধন শ্রবনে। 

অতিকোপে কম্পমান হয়া দশাননে ॥ 

আমাত্য অপত্য সভ্য ১১ পরাক্রমি গনে। 

আদেশ করিল লঙ্কেশ কোপমনে ॥ 

শুন শুন আমাত্যমন্দন বিরগন। 

ভিমপরাক্রমি জিতশ্রমি জনে জন ॥ 

সবে রনশ্লাগী অনিবর্তি সমরত ১২। 

অমরক নাছি ভয় সমরকালত ১৩ ॥ 

৩ পুষ্ট ৪ পার্খদেশ ৫ রথচক্রসযূহ * (দহ ও রখের আর 

ূ 

১৬ 

অতিরোধা! ১৪ চিত্রজোধা দৃড়মু্ী আর। 
অরিকরিবিদারন কেশরি দুর্বার ১৫ ॥ 

তবে সবে চল ঘোর আহবে অথন ১৬। 

প্রতাপী কপিক ১৭ প্রেশ সমন সদন ॥ 

বিজয়ে লতিয়! নিবন্তিয়া' আরবার ১৮। 
আইশ নিজ নিকেতন জত বলার ১৯ ॥ 
ইতি শ্রীপ্তন্দরাকাণ্ডে কথা রশায়ন। 

 জনমালিবধ নাম শর্গ সমাপন। 

তেতাদ্িশ সর্গ পদ হইল বিরাম । £€1:01: 2% 
তেজ মন আন কাম ২* জপ রামনাঁম। 
রামচন্দ্র রামচন্দ্র রাম কর শার। 

তবে হবে এ অশার সংশারের পার ॥ 

হরেন নারায়ন মন্দমতি অতি। 

নিক্গগুনে জা কর ২১ এবার রঘুপতি॥ 

[ চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ] 

রাক্ষশেশ লঙ্কেশ আদেশ শিরে ধরি । 

বলজুত মন্ত্িশুতগন সিপ্র করি ॥ 
স্বকিয় স্বকিয় নিকেতন হনে ২২ শবে। 

বিগ্রহ আগ্রহ করি নিকলিল ২৩ তবে ॥ 

জলন ২৪ সমান তেক্ববান বলবান। 

মহাবলবান সবে আহবে স্জান ২৫ ॥ 

তরূন অরূন কাস্তধর কলেবর। 

তরূন বয়শ সবে পরম শুনর ॥ 

কোনও চিহ সে সময় দেখা গেল লা। 

৭ মেধগর্জন তুল্য শদ্দ ৮ বলপালী ৯ সর্প ১, তাহাতে ১১ সপ্ত মস্ত্িপু্জ ১২ যুদ্ধে যাহাদের মাধ! এবং যুদ্ধে যাই!রা প্রতিনিবৃত্ 

হয় না ১৩ যুদ্ধের সময় বাহার! ঘেবতাদেরও তয় করে না । ১৪ অতিরথা- অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে ঘুদ্ধ করিতে সমর্ধ। ১৫ 

শক্রুয়প হম্ত্বীকে সিংহতুলা বিদীর্ণ করে ১৬ এগন ১৭ বাঁনরকে ১৮ জয়লাভ করিয়া পৃন্র্ষার ফিরিয়া ১৯ বলবান ২, অন্ঠ 

কাজ ত্যাগ কর ২১ যাহ! কর ২২ হইতে ২৩ বাহির হইল ২৪ অঠি ২৫ অভিত্ত 



১০. 

ধনধুদ্ধন ধুরস্ধর অযিতবিক্রমি | 

সবে দমরত গ্রাঙ্জ অতি জিতশ্রমি ॥ 

সর্ধ-অস্ত্রবের্ভা হর্ড। ভরাতির শির ২০। 

ধ্র্রেদবিপারদ কুব্দি.২১ রূটির ॥ 

পরম্পরে সমরে উদ্ধম ২২ করি অতি। 

কাঞ্চনলাঞ্চন রথে অতি বিরাজতি ॥ 

মন সমিরন গতি ভিনি অতি:গতি ২৩। 

শুজাত তুরঙ্গ কুরঙ্গক বিজয়তি ২৪ ॥ 

অতিবেগশালি বলসালী অন্মচয়। 

ভেনলমত ঘোটক জোটক রথময় ২৫ ॥ 

আনল্ভিয়। তেডিগ] গালন শেশময় । 

নিকুলিল গঙ্গা তেজি মদ্দিপুরচয় ॥ 

কাঞ্চন বিচির সরাশন শুশোতন। 

করে করি গরিয়াছে মে জে বিরগন ॥ 

আগুশিখা,দমণ৭ ১ কিলিটা শিরত। 

ববিঃশ্মিহর ২ শোভাকর নানামত ॥ 

সব্রতাপকর চাপ প্রতাপ করিয়া। 

পর্পরে সে কালতঃকরেত ধিয়] ॥ 

করল টক্কার শত্রসন্কাবিবর্ধন। 

ভিশন জেমন বঅপতনানম্বন | 

পরস্পরে হশাস্তরে ৩ করে সিংহনাদ। 

নিরপনিষ্বন কিম্বা দিরদস্থাদ ৪ ॥ 

কাধন কুগ্ডন ঝলমল শরবনত। 

বানর সমান হর্শধান ৫ সে কাঁলত ॥ 

দ্রুতে অতি রথগতি করি সে সময়। 

অ[বরিল জুদ্ধ দিল সে রাক্ষসচয় ॥ 

তোড়নস্ত ৬ হন্ুমানূপরে ৭ সে কালত ৮। 

শর বর্শে অতিহর্শে নিশাচর জত ॥ 

খরতর শরে পরস্পরে সে সময় ॥ 

আত্ম্বাদিল ৯ কপিক সেকাল রক্ষচয় ॥ 

ধরাধর থনগন গগন জেমত। 

আত্ম্বাদন নিরন্তরে করে একালত ১০ ॥ 

সেহিপ্রায় সমুদায় নিলায় ১১ আবরি। 

খরতর শর হানে সিংহনাদ করি ॥ 

সে সবার অনির্বার ১২ শুুর্বার শরে। 

ক্ষেত শুবিক্ষাত ১৩ ভন্নু হৈল কপিবরে ॥ 

হনুমান বলবাঁন তবে শে শময়। 

কি রূপ হইল অতি লাগী অস্ত্চয় ॥ 

ধারাধরধারাশারে ধরাধর জেন। 

সেহি প্রায় কপিকায় ক্ষেত হইলেন ১৪ ॥ 
কোপে অতি শুমতি মাক্সতি শে শময়। 

দুর করিলেন দেহ হনে ১৫ অস্ত্রচয় ॥ 

রাক্ষশ কর্কশ রনে সমনের গ্রায়। 

অনুরাগে মহাবেগে একে লগে ১৬ ধায় ॥ 

কুলালচক্রের প্রায় ১৭ মগডল" চাপের। 

তিরগতি দেখি অতি রক্ষন্কমৈর ॥ 

কুপি ১৮ কপি গ্রতাপী ,স অঞ্জনাতনয়। 

সে সবাক ১৯ থাঁক থাক বলি শে শময়॥ 

২+ শত্রুর শিরচ্ছেদকারী ২১ নিপুণ ২২ উদ্যম ২৩ মন ও পবন অপেক্ষাও অতিজ্রতগাসী ২৪ অশ্ব সকল বেগে কুরঙ্গ 
(মৃগ) জয় করে ২৫ রথ সকলে যৌজিত ১ মমতুলা ২ কান্তিতে হৃর্যোর কিরণ প্রাঙ্গয় করে ৩ আনন্দিত মনে ৪ হত্তীর 
বৃংহিত খনির স্বায় ৫ আহলাদিত ৯ তোরণের উপরে স্কিত ৭ হনুমানের উপর ৮ সে সময়ে ৯ আচ্ছাদন করিল ১* আঁকাশের 
মেহসকজা পর্বতে যেমন আচ্ছাদন করে ১১ লীলা ( অবহেলায় ) ১২ ঘাঁহা নিবারণ কর! যায় না ১৯ ক্ষতবিক্ষত 
১৪ মেতের বৃষিধারা পর্ব যেরূপ সিক্ত হয, হনুমানের দেহ ক্ষত হইতে সেই প্রকার রুধির নির্গত হইল ১৫ হইতে 
১৬ একজে ১৭ কুস্বকারের চতের স্তায় ১৮ তুদ্ধ হইয়! ১৯ সে সকলকে 



স্বদরকাও 

সে সবার মহামার করন কারন। 

জলদনিনাদনাদে করিয়া গঞ্জন ! 

সে সবার অনিবার ত্রাশ জনমায়া ৬। 

মায়াকায়া ধরি হরি বেগে ধায়! জামা ॥ 

দেখি অতি গতি ভিতমতি রক্ষচম্ | 

অতিষেগে আগে ধায়া ৭ সে কপি আইশয় ৮। 

চলিল অনিলবেগে পবননন্দনে। 

পশীল বাক্ষশদলে গগনগমনে ৯ ॥ 

অতিবলে কতুহলে তলের প্রহারে। 

কাঁক ১* প্রেশীলেক পিতরাঁজের ছারে ১১। 

কাক থাক থাক বাক ১২ বলি বলবাঁন। 

পদের প্রহারে পেশীলেন জমস্থান ॥ 

বায়ুস্ুত অতি দ্রুত কাক সে সময়। 

ুষ্টির প্রহারে নিল সমন আলয় ॥ 

সে জে মহ[কট] ভট! মারূতি তখন। 

প্রথর নগরে কাক কৈল বিদারন। 

সালতক্গসম উদ্ দিয়! কার রণে। 

প্রান আহরিয়া প্রেশে সমনসদনে ॥| 

সে মারূতি ক্রোধে অতি মথি এ প্রকারে । 

সমরে মারিয়া নিল সমনছুয়ারে || 

কত ভিরূ সে যে গুঙ্স আটাশে ১৩ ত্র/শেতে। 

অননিত নিপতিত হৈল সে কালতে ১৪ ॥ 

অশংক্ষাত ১৫ বিনিপাত হৈল নিশাচর | 

দেখি অন্ত অন্ত শন্ত ১৬ দন্য পায়! রড় ১৭| 

তুর মাতঙ্গ চতুরঙ্গ দ্রল্চয় । 

পলায়নপরায়ন হৈল সে সময় । 

স্পা পপ 

৬ জস্মাইয়। 9 ধাইয়। ৮ আসিতেছে » শুন্বমার্গে 

১৯ 

ছিন ১৮ চর্ম ভিন্ন বন্দ বিমুক্ত কুস্তল। 

চঞ্চল অঞ্চল লোটাইয়া ভূমিতল ॥ 

ধুলিধুশরিত অঙ্গ শগহিন কত! 

বিনিহত হয়া কত সত সে জুন্বাত ১৯ ॥ 

মহাভয় রক্ষঃয় পলায় তখন । 

কদন করয় ঘোর পদননন্মন ॥। 

সেকালত বিনিহত সতে শত রক্ষ। 

সবে রক্ষ রনদক্ষ দেবেরো অশক্ষ ২৯ || 

মহাদল রক্ষদল ধলি বলি তবে। 

পরাক্রমে আক্রমিঙগ বিক্রমি তাগুবে ॥। 

ঘোরতর সমর করিয়া হরিবর। 

সমননগরে প্রেশী বু নিশাচর || 

তথাচ বাঁসন! নৈল নিবর্তি তাহার ২১ 

জুদ্ধক শ্রেদ্ধায় ২২ হনুমান আরবার || 

আরবার মহামার করি শার মনে। 

বিগ্রহ আগ্রহ করি পবননন্দনে ॥ 

জাঁমিনিচরের ২৩ কামিনির নেত্রনিরে । 

বহাইতে ভরঙ্গিনি আনন্দ-অস্তরে || 

বিবুঁধ সবার রিপু ২৪ বপু বিনাশিতে। 

উশ্চাহ ২৫ করিয়া! কপি রহিল তধিতে ২৬॥ 

পুনু তোড়নত ২৭ শুথে করি আরোহন। 

জুদ্ধত উদ্ধত ২৮ বৈল পবননন্দন ॥ 

ইতি শ্রগুন্দরকাণ্ডে বাঞ্সিক-প্রনিত। 

মন্্রিপুত্রবধ মাম সর্ণ শুশোভিত।। 
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বল রাম রাম নর ভরিয়া বদন ॥ 

পিসী 

১* কাহাকে ১১ বমালয়ে ১২ বাক) ১৩ চমকে 

ই হট এত 23১০ ক্ষ পিতা আছ. 

ৰ 
। 

র 
১৪ সময়ে ১৫ অসংখ্য ১৬ সৈন্য ১৭ দৈগ্থ পাইয়া পলায়ন করিল ১৮ হীন ১৯ হুদ্ধে ২* দেবতারাও বাহাদের যুদ্ধে পরাজয় 

করিতে অঙমর্থ ২১ তথাপি তাঁহার বাসনা নিধুদ্তি হইল না ২ ঘুদ্ধংক শ্রদ্ধা করিয়! ২৩ রাক্ষগের ২৪ দেবতা সকলের শত্রু 

২৫ উৎসাহ ২৬ সেথানে ২৭ তোঁরণে ২৮ যুদ্ধে উদ্যত 



মস্তি পুত্রগণ 

করি ঘোর রম 

শুনি দশামন 

হইল তখন 

ক্ষেণেক ২ চিন্তা 

উঠিল গঞ্জিয। 

বোলে কাছে কেরে 

ধর বানবেরে 

শুনহে ছুপাক্ষ 

ঘোর রনদক্ষ 

আর গুন বানি 

প্রহশ হে মানি 

ভাঙঃ হে শুন 

চপ চল তুম্ন ৭ 

পঞ্চ শেনাপতি 

অতি দ্রুতগতি 

শুন 'বর ধন্য 

হাণি কর দনা ৯ 

রাক্ষশকণ্টক 

জমশদনক 

গুন হে সেনানি 

ধরি দেহ আনি 

অতি সিদ্বে চল 

সমবরে অটল 

তুরঙগ ম।তঙ্ 

করি রঙ্গে শঙগ 

সী 

[ পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ] 

হইল নিধন 

মাক্সতি সনে। 

ছু ভয়মন 

বিশ্বয় ১ মনে ॥ 

ক্রেধে আমর্শিয়া ৩ 

দশবর্দন। 

আছে নিশাচরে 

রাঁক্ষশগন || 

আর বিরূপাঙ্ষ 

বনে শুজান ৪। 

অপর সেনানি 

মমাদেশন ৫॥ 

সংগে ৬ নিপুন 

ঘোর অহবে ৬] 

চগহ সংগ্রতি 

তোমরা শবে ॥ 

সন্য ৮ অগ্রগন্য 

এজে আমার। 

মার বানরক 

প্রেশ ছুর্ধ।র ॥ 

মম আজ্ঞ জানি 

দুষ্ট বানরে। 

লয়া মহাবল 

জে নিশাচরে || 

বল চতুরঙ্গ 

চল সত্তর। 

] 
? 

া 

] 

| 
1 
] 
] 
] 

কিন্তু বলীয়ার ১ 

জানিবাহা ১১ শার 

হে রক্ষকেশরি 

প্রজ্ঞ। মনে ধরি 

সে কপি সহিত 

নে পুন্ু ১২ পণ্ডিত 

সেজে কপিবর 

জমসম নর 

আমি গুনিশ্চয় 

পায়াছি ছুর্জয় 

সমরের বেল! 

জান্যে| ন| এ খেল! 

দেবের ছুম্থহ 

বিশম বিগ্রহ 

সে কথ! আমার 

হে নীশাচর ॥ 

অতি বত করি 

করিবা রন। 

সমরভূমিভ 

রনে দুষ্কর ॥ 

মহাবলধর 

সমরতৃমি। 

কর্মে পরিচয় 

সে পরাক্রমি | 

কপি বলি হেলা 

নহে শাধার ১৩। 

দে কপি ছুরহ ১৪ 

জানিবা তার ॥ 

শুখদা| প্রমদাবনপাল রক্ষ হনে ১৫। 

কপিগুনগন গত শুন্যাছি ১৬ শ্রাবনে।। 

সে মতে বুঝিতে পাঁরি আপন অন্তরে। 

নহে সে বানর ওহে শুন নিশাচরে ॥ 

জে প্রকার সে সবার কথার আকার । 

সে মতে বুঝিতে পারি সে কর ছুব্বার ॥ 

কিন্তু এক কথ মনে সর্ববথ (শিয়। 

আমার বিপক্ষ অতি দেবহরি ১৭ হয়। 

আমার ছিদ্রক অন্যেশীতে ১৮ হরশীতে । 

বজধর ১৯ কপিদ্হধর শুনিশ্চিতে || 

মায়াকায়া ধরি হরি হয় শুনিশ্য়। 

আশিয়াছে কপিরূপে আমার আলয় ॥ 

১ বিশ্যয় ২ ক্ষণেক ৩ তুদ্ধ হইয়! ৪ হুবিদিত। বির়পাক্ষ, বৃণাক্ষ, দুর্ঘর, প্রধস ও ভালকণ “এই পঞ্চ দেনাপতি ৫ জামার 

আজ! ৬ যুদ্ধে" শীত সৈগ্ক ৯ গৈল্ক ১* বলবাঁন ১১ জানিবে ১২ পুনঃ ১৩ সাধারণ ১৪ দুরহ ১৫ হইতে ১৬ শুনিয়।ছি 

১৭ বানয়দেছধারী দেবত। ১৮ জামার ছি অন্বেষণ করিতে ১২ ইঙ্ 
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এছি মনে লয় শুনিশ্চ়্ জে আমার । 

কদাচিত হয় মিথ্যা এছি বটে শার ॥| 

মোর ঘোর সমরে অমরে পরাজয় । 

গন্ধর্বব কিন্নর জক্ষ নাগ আদি চয়॥ 

সবাকে বিজয় করিয়ছি ঘোর রণে। 

সে সব আমার আজ্ঞ।কারী অনুক্ষণে ॥ 

মম অকল্যান ধ্যান করি হরি হয়। 

এ জে কপীরূপী চর প্রেশীছে ১ নিশ্চয় ॥ 

নিঙ্থংশয় ২ এছি হয় নিশ্চয় জানিবা। 

আমার এ কথ! শার অবশ্ত মানিবা ॥ 

অতঃপর নিশাচর করহ শ্রবণ। 

কপি বলি অজুক্ত অপক্ষা আচরণ ৩।। 

মহাপরাক্রমি জিতশ্রমি ৪ কপিবর। 

কালাস্তক জম শম সমরে ছষ্ধর ॥ | 

অতঃপর নিশাচর করহ শ্রবণ। | 

জত্ করি ধরি হরি আন্হ অথন ৫ ॥ 

বলসালি বালি আর শুগ্রিব বানর। 

হনুমান আদি করি জত হুরিবর ॥ 

সথাকে দেখিছি আমি পূর্ব সময়ত। 

সে লবার এগ্রকার গতি গুন জভ ॥ 

এবন্ধান ৬ বলবান বিশমবিক্রমি | 

নহে তার! জথার্থত ৭ এত জিতশ্রমি ॥ 

তেজন্মী বিক্রমিসালি ৮ উচ্ছাহ ৯ এমত। 

কল্পনা করিয়! রূপ হছে নানামত ॥ 

সে সবার এ প্রকার নহে কদাচন। 

জানি মে সবাক আমি শুন রক্ষগণ || 

১ 

অতঃপর নিশাচর ধর বাক্য মম। 

তবে তোরা সবে অতি অমিতবিক্রম ॥ 

শুন মহাশত ১* সবে অপ্রমত হয়া। 

অতি লাবধানে নান! অস্ত্র শস্ত্র লয় || 

সে জে কপিরূপি অতি প্রতাপী জনেরে । 

তোরা সবে তাওবে নিবারছ ১১ সম্ভরে || " 

তোমার সবার অগ্রে বিবুধনিকর। 

অস্ত্রসঙ্গে রণরঙ্গে সক্ররপুরম্বর ॥ 
আর জত দনুজ অনুঞ্ধ মহাবল। 

দানব মানব আর পয়গসকল ॥ 

বল সমবায় ১২ সমুদায় হথেচ্ছায়। 

স্থির হৈতে নারে তব অগ্রে মহাকায় ॥ 

চল চল মহাবল অটল লমরে। 

ধরব! মারব! হষ্ট গরিষ্ট ১৩ বানরে।। 

এমত আদেশ কৈল লক্ষেশ জগ্ভপি। 

তবে পে সেনানীগন পরষগ্রতাপী ॥ 
রাবন অন্ধজ্ঞ! শিরে করিয়। ধারন। 

জলস্ত জেমন হষ্টে জাজল্য ১৪ জলন ১৫ ॥ 

সমরে ছুর্দর্শ সবে আমর্শ ১৬ পুরিত। 

মদ্ান্ধমানস সদা অতি বলান্িত | 

মতে সতে সহশ্রে সহশ্রে সে সময়। 

বছতর নিশাচর সমরে নিয় | 

নিকলীল ১৭ হুষ্টশীল হষ্টমনে শবে। 

নানা অস্ত্র সন্ত্র লয়া পরম তাগুবে ॥ 

শুল শেল পরিঘ ১৮ পর্রীশ ১৯ যুদগর। 

প্রাশ ২* পাশ পরশু তোমার ২১ ভয়ঙ্কর ॥ 

১ প্রেরণ করিয়াছে | ২ নিঃসনোছ ৩ বানর বলিয়া উপেক্ষ! করা অনুচিত ৪ ক্রান্তিহীন ৫ এখন ৬ এইরাপ ৭ ঘথার্থতঃ ৮ 
বিজ্রমশ!লী ৯ উৎসাহ ১* মহাবল ১১ নিবারণ কর ১২ দিলিত সৈন্ত$সকল ১৩ অতি মহাঁন্ ১৪ জাননে টন্দবল ১৫ অঙ্গি 

১৬ ক্রোধ ১৭ বাহির হইল ১৮ লৌছাগ্র মুলগর ১৯ হই দিকে ধান তরবারি বিশেষ ২ অগ্রতাগে লৌহ ফা ও মূলদেশে 
তীক্ক লৌহশলাফাযুক্ত ক্ষেপক অস্ত্র বিপেষ ২১ লৌহ শাবল 



রামায়ণ 

মুশল ছ্ীক মার খেটক ২৮ বিপান। ধায়! জায়। ১৭ পায় ১৮ সন্নিকট নে সময়। 
টির কর্ম খড়গ চর্ধ আর ভিন্দিপাল ২৯ ॥ প্রতাঁপি কপিক আবরিল ১৯ রক্ষচন || 

তিক্ষ মন্ত্র বর্শে অতি হর্শে রঙ্গগণ। 

নানা অস্ত্র সন্ত্র জত হয়া কোপমন ॥ 

সন্য ২* অগ্রগামি শুবিক্রমি ওুহুর্ধ যন । 

ছদর্শ অর্শ ২১ করি ধাইল সে সময় ॥ 
পঞ্চ লোহময় অস্ত করিয়া ধারণ ॥ 

লক্ষ ২২ করি রক্ষ হন্ুমানক তখন ! 

হনুমান শিরস্থান লক্ষ করি কোপে। 

প্রহারিল সেজে অস্ত্র পরম আটোপে ২৩।। 

উৎপলদলের প্রান সে জে অস্ত্রগন। 

হক্মান শিরস্থান ভেদিল তখন ॥ 

সে মন্ত্রপ্রহারে কিছু করিতে নারিল। 

অচল সমান বলবান না কম্পিল ॥ 

হেন দেখি কো!পে আখি অনূনবরন । 

ুদর্শ মমর্শ ২ ভুক্ত হইল তখন ॥ 
সে দুর্মুখ কার্ধু,ক আকশি সে সময়। 
তিক্ষণরে কপিক তেদিল ছুরাশয় | 

সেজে চির্েছুধি ২৫ অতি ক্রোধি আর বশী। 

অতি হর্শে শর বর্শে কীঁ্দুক আকরশী ॥ 
আদান সন্ধান আকর্শন বিশর্যযন '৬। 

করিবাক লক্ষ অতি অশক্ষ 41 

বারহ্ধার ছুরাচার গর্ষেয 'সাতশয়। 

বিতণ্ডা বচন বছ তগি য়া ২৭ বোলয়॥ 

কতন সরাশন করিছে ধারন। 
তুনির সম্পূন্ন লৈছে বু বানগন ৩০ ॥ 

কত খরতর খর-পন আরোহিছে ১। 

কত অন্নন্ধে ২ গনস্বন্দে বিদাঙ্জিছ্ছে ॥ 

তূরঙজবাহক কহ কত কতজন রি ৩। 

অসিতবিকুমি কত ভূমিত চলতি ৪ || 

সেজে রনদক্ষ রক্ষগণ সে সমম। 

রাবণ 'আজ্ঞায় পাইলেন শুুর্ঘ মদ | 

বিশীষ গণিষ্ট ৫ জষ্ট নিশাচিরগণ | 

কোঁথ! কপি বলী ভবে পাই হখন ॥ 

দিপ্তবন্ত ৬ হন্যন্ত মহাক্গাবরে। 

দেখিল তখন শুদুর্ণ যন নিশাচবে || 

সহশকিলন সগখর ৭ তেজধর। 

জাজল্য ৮ জঙ্গন প্রায় জলে ৯ কলেবন || 

গিরিপ্রাঘ মভাকাঘ পবাকরমি অতি। 

দেখিল তথন তোড়নত ১* বিশাজঠি ১১ ।। 

ছুদ্ধ ১২ হেত পাপসেত জত নিশাচর । 

আটোপে ১৩ পরম কোপে পাইল তৎপর ॥ 

জিমূতসংবাদ ১৪ সিংহনাদ কি অতি। 

দ্যাঘোষে পুপিল দশদিশে অতি তথি ১৫ ॥ 

মাক্তিক প্রতি কৌপমূতি হয় ১৬ আতি। 

নিশাচরনিকর পাইল দ্রুতগতি | 
সদ পপ - পাশাপাশি পাপী শী শপ শা পাপ রি 

২৮ ঢাল অথব! দণ্ড ২৯ ক্ষেপকাস্ত্রবিশেষ ৩* তুণীর পুণ' করিয়া বছু বাণ লইয়াছে ১ গরদিভপৃষ্ঠে আরোহণ 

করিয়াছে । ২ চেষ্টায় ৩ কতজন রথে আরোহী ৪ হাটিয়া চলিয়াছে অর্থাৎ পদাঁতি সৈশ্ ৫ অতিমহান্ ৬ দীপ্রিমান্ 

৭ তুল্য” উত্দল » লিতেছে ১* তোরণেতে ১১ শৌহ। পাইতেছে ১২ বুদ্ধ ১৩ দস্তে ১৪ মেঘ গর্জনের ম্যায় ১৫ তথায় 

১৬ হইয়া ১৭ ধাইয়া গিা ১৮ পাইয়া! ১৯ ঘিরিল ২* সৈল্ত ২১ ক্রোধ ২২ লক্ষা ২৩ দত্তে ২৪ ক্রোধ ২৫ বিচিত্র ঘুদ্ধকারী 

২৬ তীর লইয়া (আদান) লক্ষ্য করিয়া (সন্ধান) ধনু আকর্ষণ করিয়া! বাণ লিক্ষেপ (বিসর্জন ) ২৭ তর্জন করিয়া 



সুনারকাণ্ড 

আরবার শুভুর্বার সরের গ্রহারে। 

মাক্তিক তখন্ব ডাকিল একাকারে | 

ছুদর্শ আমর্শভাবে ২* শর বর্শমান। 

জরজর কলেবর মারূতি শুজ্ঞান ॥ 

ঘোরতর ভয়ঙ্কর নিশ্বন তখন । 

করি হরিবর তাত ২১ পরও ভিশন ॥ 

সে সম অতিশয় নিজ কলেবর । 

বাড়াইল শীষ্টশীল অতি তয়ঙ্গর ॥ 

তোড়নত হনে ১ রষ্টমনে সে কালত। 

ঝাঁপ দিয়া পড়িল সে ছুদ্দশ রথত ২।। 

অন্মসঙ্গে রথ রঙ্গে মন্দিল তখন। 

সেপরম জোধে অত ক্রোধে তারক্ষণ ॥ 

করশ রাক্ষশক করিল মহামার। 

অবিকলে ভূজবলে নিল জমদ্বার ॥ 

কপির ভাঁগুবে তবে সে জে নিশাচর । 

রথ তেজি পড়িলেন ভূমির উপর | 

কুপি ৩ কপি গ্রতাপা মারি! নিশাচর 

আটাশ ৪ তেজিল সে কালত ভয়ঙ্কর | 

পুনরপি ক'প তোড়নত আরোহিল। 

শু প্রশন্নমুখে শুধে তাহাতে বশাল ॥ 

দুদর্শ নিহত দেখি তবে সে সময়। 

বিরূপাক্ষ জুপাক্ষ সমোরে ৫ শুহুর্য ঘয়। 

হয়া ৬ রষ্ট কুট যুপগর করে করি । 

জুদ্ধত উদ্ধত ৭ দুয়ো ৮ রাক্ষশকেশরি || 

ুয়ো্গনে কোপদনে সিংহনাঁদ করি। 

প্রানহর ভয়ঙ্কর মুদর ধরি ॥ 

জুপাক্ষ অতুল সুল ধরিয়া তখন | 

চন 

৯». াশটিটিশা শা েীীশাশ্ীটাশিি পপীিপসেিাশসপপ্পা পাপা শশা ীশীশ্ািিশী শা শিপাটীাশাটাাটিটিি পিটিশ শশী শীশিশীশীীশীশি 

পপ পপ পাপা পপ শিপ পিসি পপি পিপি শিপ পাপাপপা কপ সিসি পাপ পপ পালা 

চ৪০ 

পবননন্দন হৃষ্টে করিল তাড়ন॥ 

লোহিতাক্ষ বিরূপাক্ষ তবে সে সমঘ়। 

ছুশ কর মুগ্গর লয়া কোপীত হৃদয় | 
প্রতাগী কপির বক্ষ লক্ষ করি তবে। 

প্রহারীল ছুষ্টশীল পরমলাঘবে ৯ ॥ | 

লে দুহার শুতুর্বার প্রহারত হনে ১*। 

কিঞ্চিতেক ১১ ন! কম্পিল পবননন্দনে ॥ 

খগপতি সম অনুপম শুবিক্রমি। 

মহামতি সে মাক্ধতি অতি জিত শ্রমি ১২ ॥ 

আরবার বলিআর ১৩ তোড়নত হনে। 

ভুমি করি কম্প ঝাম্প দিল ক্ষ্টমনে ॥ 
দশন প্রকাশী হাশী পবননন্দন। 

গুক্ন শাঁলতরু এক কৈল উৎপাটন ॥ 

দ্রতে অতি গতি করি মারূতি তখন। 

প্রহার করিল সেজে বৃক্ষ শুভিশন ॥ 

মামার সে ছুহার হৈল সে প্রহারে। 

সমর চতুরে পড়ি গেল জমঘারে ॥ 

ছুয়োজন সমনতবন গেল চলি। 

দেখি হেন কুপিলেন রক্ষ মহাবলী ॥ 

মেঘবর্ন তাশকর্ঘ অবর্ ১৪ হইয়া। 

বিপুল পরশ গুল রষ্টে অতি লয়! ১৫ 

ধাইল তখন গুকোপন শুদুর্য যন। 

মাকধতিক থাক থাক বলিয়া তখন ॥ 

আর দুষ্টচেতা প্রঘশ জশবান। 

কোপে তনু পুনঃ পুন হয়। কম্পমান ॥ 

পডিশ ধরিয়। কোপ করিয়া তখন | 

জুদ্ধত উদ্ধত ৭ মে কালত ছুর্ধ যন ॥ 

২* জুদ্রভাবে ২১ তাহাতে ১ তোরণ হইতে ২ দু্র্ষের রথের উপর পড়িল ৩ জুদ্ধ হইয়া? ছন্কার ৫ যুদ্ধে ও হই 

৭ ধুদ্ধে উদ্াত ৮ দুইজন » ক্ষিপ্রতার সহিত ১* হইতে ১১ কিছুমাত্র ১২ অন্ান্ত ১৩ বলবান্ ১৪ ক্বৌধে বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া 

১৫ লইয়! 



২৪ 

বিজ্রমে আক্রগি তবে। 

করয় কদ্দন ১২ 

সম্রত গুভাগুবে ॥ 

তুরলম্গন 

রামায়ণ 

রথি বিস্তর পদ।তি | 

এসবার শবে ১৭ সেকালত ১৮ ভবে 

সেজে সমরধরনি ১৯। 

দুয়োজনে কোপমনে সে দুই অন্ত্রক। কপি মহাবলে ধরি কুতৃহলে 

কোঁপে একে জোপে ১ প্রহারিল বানরক | অন্ম অস্মবার ১৩,সঙ্ে। 

তাহার প্রহার গছুর্বারত তখন। অন্ত অন্ম ১৪ পরে নিক্ষেপন করে 

বহিল ূধিরধারা শারা শুশোতন। ! বলে ধরি [অতি] রনরঙ্গে ॥ 

ত্নন অরূন সম সোডা হেল তার। | সেহি প্রহারত হইয়া নিহত 

সকল সরিরে রক্ত বহে ধাঁরাশার ॥ কতসত অস্মগন। 

প্রহারে কুপীল কপী প্রতাপী তখন। | গ্রাণন্যাগ করি অগ্ঠি শুরাতিরি ১৫ 

অকম্প করিল ঝম্প ২ তেজিয়া তোড়ন ॥। চলি [ল] জমসদন ॥ 

সিখরী শিখর ৩ বর করি উৎপাটন। এহিমত কত তুরগম হত 

রক্ষক করিয়! লক্ষ ক্ষেগাল তখন | করিয়া বায়ুতনয়। 

সিলার পতনে ছুইজনে গেল মরি। অ৭র দুস্কর কর্ম তয়্কয় 

সমরে পড়ি গেল অমরনগুরি ॥ | করে কপি মে সময় ॥ 

পবননন্দন রমন হয়া অতি। মহাকরি কত ধরিয়া বলত 

অরাতি সংঘণি * ততি ৫ ভুজবলে মথি | অন্ত করি লক্ষ করি! 

জলদস্থাদ ৬ ময় সিংহনাদ অতি। র করে নিক্ষেপন পবননন্দন 

করিল সেবেল। ৭ হর্শে মায়তি শুমতি ॥ | কতসত ধরি ধরি ॥ 

ভাঙাকার গুহব্বার সব সেকালত ৮। | রথ দিয়! রথে অনায়াশে মথে 

ছেল কোলাছল অতি রাক্ষশদলত ৯ | ূ করি হরি নিক্ষেপন। 

পঞ্চ সেনাপতি সমনবশতি অন্ম রথ সঙ্গে মথে রণরঙ্গে 

গেল মায়্তির রনে। তবে পবননন্দন ॥ 

অবশিষ্ট জত ছিলো সে স্থলত হত কত করি হত শুর-মরি 

নিশাচর গুদুর্য যনে ॥ নিহত কথ ১৬ সারাথ। 

তাক ১ হনুমান প্রেশে ১১ জমস্থান তুরগনিকর গেল জমঘর 

: ১ একসঙে ২ লক্ষ দিল ও পর্বতের শৃঙ্গ ৪ শত্রু সফল ৫ মেখানে ৬ মেঘ গঞ্জ নডুলা ৭ তখন ৮ সে সময়ে * রাক্ষসের 
দলেতে ১৭ তাহাকে ১১ প্রেরণ কয়ে ১২ পীড়ন ১৩ অস্থ ও অস্থার়োহী ১৪ অস্ব ১২ স্বরাত্বরি (দ্রুত) ১৬ কত ১৭ মৃতদেহে ১৮ 
(লি সার ১৬ হা 



গব্ধড়ের পুংখে ৪ বিরাজিত ঘোর শর। 

অতি খরতর সর্কপ্র।নিপ্রানহর ॥ 

আশীবিশধর মহোৌরগ মমশর। 

হেন সর ধুকে জুরিয়। ৫ নিশাচর ॥ 

হনুমান শিরন্থান সন্ধান করিয়|। 

আকন্নণপুরিয়া ঘোর ধনু আক শিয়া ॥ 

সেজে ঘোরতর শর প্রহার করিল। 

. ঘন ঘন সে দূর্যযন তখন গর্ধি যল। 
. আঁর বহুতর খরতর শর হানে। 

সহে তাক ৬ছু্বহ ৭ শে বির হনুমানে ॥ 

সেজে রক্ষশরে জর জর কলেবর। 

হৈল সেকালত হনুমান নিরিত্তর ॥ 

সপিরে সে ধারা শার। সেজে বহলেক। 

লোচন ঢাকিয়। রক্ত বঠিল অনেক ॥ 

তরূন অরূনদূঘ সমদ ৮ জেমত। 

হনুমান মৃগ শোভ| হইল তদ্দত ৯ | 

নির্দনিনাদনাদ্ করিছা তখন। 

চার উর ভূজ করিলেন গ্রাশারন ॥ 

নিজরূগ মায়াবলে বিদ্ধী ১* অতি করি। 

উদ্ধক কবল ঝাম্প ১১ সে কপিকেশরী ॥ 

মারুতি শুন্তত ১২ অতি ক্রতগতি করি। 

অক্গরকুমার রথ লক্ষ করি হরি ॥ 

হয়েন পতন দেখি হেন শে নময়। 

রাবননন্দন সে অন্গয় হুরাশয় ॥ 

কপিশ্রেষ্টবয়ে লক্ষ কত্ি ক্ষ তবে | 

তর সর প্রহারিল শুলাঘবে ১৩ ॥ 

জে প্রকার শুছর্ধার শিলাবৃষ্টীচ়। 

শিখরি ১৪ সিথর পর শুনিকর হয় ॥ 

সুন্দরকাণ্ড 

র 
ৰ 
ূ 
ৰ 

সেহিগ্রায় কপিকায় সমুদায় তবে। 

নবে নিরস্তরে আচ্ছাদিল শুলাঘবে ॥ 

সে রক্ষ ভিশন জেন ঘনরূপি অতি। 
মান্ধতি পর্বতে শরবৃষ্টা বিশর্ষ ধতি ১৫ ॥ 

সরের প্রহাঁরে কুপি ১৬ কপি সে সময়। 

দেহ হনে ৯৭ মোচন করিম! শরচয় ॥ 
মন সমিরন সম গতি করি অতি। 

রক্ষদলে কুতৃহলে পশীল মার্বতি ॥ 
সুবিচুল কপিকুল নিন্তুল করিতে। 

পশীল সুশিল বামুন্ত ছরশীতে ॥ 

পশী জশী রক্ষদলে বলে আপনার। 

রাক্ষশদলত আরভ্তিল মহামার ॥ 

সে সকল মহাবল অটল দমরে । 
আবরিল সে কালত মহা কপিবরে ॥ 

আবরি ধরিয়া তথি ১৮ করিয়া তর্য যন। 

আমর্শে ১৯ কপিক বর্শে নান! অন্ত্রগণ ॥ 

সবে যুদ্ধপ্রীয় ২ অতি শুরীয় দুর্ম যয়। 
মাকুতিক অতি তিক্ষ ২১ অস্ত্র প্রহারয়॥ 

নিশিত বিশিখে ২২ কত শতে প্রহারিল | 

বিপুল মুলক লয়! ২৩ কত ব! ধাইল॥ 

রাক্ষসের কলেবর করে জর জর। 

ইতস্তত নিরেক্গন করে কপিবর ॥ 

পাছে কাছে আছে দেজে অক্ষয়কুমার। 

তাহাক দেখিল হনুমান সুছুর্বার ! 

দেখি তাক চিত্তিবাক লৈল ১ কপিবর। 

তঙ্জন অন্ধূন প্রায় এ বেট! শুন্দর ॥ 

তরূন অব্ন প্রায় রূপ বিরাজ্জতি ২। 

মধ্যাহ পন প্রায় কর্ম করে অতি॥ 

৭ 

্পাপীপসিাসপোসীপ্পাপপ শশী পাপাটিট। পিপাসা 

6 পালকে ৫ যোক্জন করিয়া ৬ তাহাকে ৭ ছুঃগহ ৮ তরুণ শরণ উদর কালে ৯ মেই প্রকার ১* বৃদ্ধি ১১ উর্দে লক্ষ দিল ১২ 
শৃন্কে ১৩ অতি ক্ষিপ্রগতিতে ১৪ পর্ববচ ১৫ মেখরূপ সেই র।ক্ষন পর্্যতরূপ হুনুম[নের দেছে শরবর্ষণ করিল ১৯ তুদ্ধ হই! 

১৭ হইতে ১৮ সেখানে ১৯ ক্রোধে ২৭ ঘুক্ধপ্রিয় ২১ তীক্ষ ২২ তীক্ষবাণে ২৩ শূন লইঙ্সা ১ তাছাকে দেখি! চিন্তা করিতে 

আরম করিল ২ শোনা পাইতেছে 



১৬ 

পতকা পদ্ধতি ৬ ততি অতি বিরাঁজিত ॥ 

জতনে রতনে আর বিচিত্র করিছে। 

হেমময় দ্বঞ্জ তাত অভি বিরাজিছে ॥ 

মন সমিরন গতি অতিক্রম কর ৭। 

অষ্টম ঘোটক তাত ঞোটক সত্তর ৮| 

গুরাশুরে নারে তারে ধর্শন। করিতে ৯। 

নানা অস্ত্র সন্ত্র কত আছে সে রথেতে ॥ 

রম্মিধর শে।ভাঁকর সমশর অতি। 

কুবর বয়্ুত ১০ চয় অতি বিরাজতি ॥ 

জথান্তুক্ত স্থানে সাবধানে অস্ত্রচয়। 

রাখিয়াছে মুল শক্তি তোমর ছূর্ধ য় ॥ 

এবমাদি অস্ত্রে পরিপুর ১১ রখথান। 

কাঞ্চন জালত ১২ আন অতি দিগুমান ॥ 

হেন জানে ১৩ সাবধানে করি আরোহন । 

স্থান তেজিয়া কৈল প্রস্ত/ন ১৪ তখন। 

রনরঙে 'শঙ্গে চত্তরঙদল তার। 

সমরে অভির জঙ রাক্ষশ ছুর্ধার | 

গদ। ভিন্দিপাল পাশ পরশ্ড তোমর | 

শক্তি শেল গুল গ্রাশ পরি তোমর ॥ 

অস্মে গজে রথে কত বির আরোহিছ্ে। 

অটল পত্তি পটল ১৫ স্বনন্ধি ১৬ হইছে ॥ 

পটহ কাহাল ১৭ তেরি বাজিল তখন। 

গজের গঞ্জন তাত *৮ হয়ের হেশন ১৯ ॥ 

রনঃনক্ষ রঙ্গ সকলের সিংইনাদ। 

দিরপগঞ্জন ২* জেন নিবদনংবাধ ২১ ॥ 

সি 

রামায়ণ 

চত্তরলদল মহাঁবল কুতুহলে। 

রনরক্গে রাবননন্দন সঙ্গে চলে ॥ 

তেজি পুর কতদুর জায়! সে কালত। 

দেখিল তেঙজন্মি ২২ কপি জুদ্ধত উদ্ধত ২৩। 
আছে বশী ২৪ মহাযশী তোড়ন উপর । 

ধরাধর সম নিরোপম ২৫ দেহধর | 

সিংহলাঙ্গলের প্রায় লাস্গুল ভিশন। 
মন্তক উপরে করে ভ্রমন সঘন ॥ 

ভিশন দশনগন ভিশন লোচন। 

অরুনবরন অতি বিশাল শোভন ॥ 

দির্ঘ লোমাবলি অতি আতাম্ব, ২৬ বান। 
পিংইবন্ধ স্বন্ধ অতি বিপুল জঘন ॥ 

সাল তাল প্রা অতি পিন ভূজদ্বয়। 

রক্ত করতল রক্ত গদতলচয় ॥ 

ক্টাদেশে শুবিশেষে অরূনবরন। 
লঙ্কা অভিমুখে শুখে আছেন তখন ॥ 

হেন ঘোররূপি কপি কর বিলোকন। 

জ্যাজলা জবলন ২৭ সম রাবননন্দন ॥ 

বানরভিমুখে ২৮ শুধে করি নিংহনাদ। 

থাক থাক বাক তাক ২৯ বলি অগ্রমাদ ॥ 

শুবিচিত্র সরাসন করে কা এরি । 

জাঘে।শে পূরিল দশদিশ বশুন্ধরি ৩০ ॥ 

বজপাত সদ ছৈল |নর্ঘ।ত দুর্বার | 

ভিশন নিশ্বন সে জে অতি চমোৎকাঁর ॥ 

৬ পতাফাসমুহ " মন ও পবন অপেক্ষাঞ্ত বেগগামী ৮ সত্ব অষ্ট অন্ধ রথে বোজন1 করিল ৯» পরাজিত করিতে 

১* রধমধো গুপ্ত্থান ১১ পূর্ণ ১২ শবরমমূহে ১৩ যাঁনে ১৪ প্রস্থান ১৫ পদাতি সমূহ ১৬ সজ্জিত ১৭ কাহল (বাদ্যবিশেষ ) 

“জয়ট।ক বীয়ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল" (চৈতন্য ভাগবত, ১৮ তাহাতে ১৯ জঙ্থের হেষাঁধবনি ২* হন্তীর বৃংহিত ধ্বনি ২১ মেঘগর্ডন 

২২ তেজন্বী ২৩ যুদ্ধে উদ্যত ২৪ বসিয়া ২৫ নিক্ূপম ২৬ আঁতাঅ২৭ শ্রদীপ্ত অগ্রি ২৮ বানরের দিকে ২৯ তাহাকে 

৬* পৃথিবী 



গুড়ের পুংখে ৪ বির(জিত ঘোর শর। 

অতি খরতর সর্বপ্র।নিপ্রানহর ॥ 

আশীবিশধর মহোরগ সমশর। 

হেন সর ধন্ুকে জুরিয়। ৫ নিশাচর ॥ 

হনুমান শিরস্থান সন্ধান করিয়।। 

আকন পুরিয়া ঘোর ধন আকর্শিয়! ॥ 

সেজে ঘোরতর শর প্রহার করিগ। 

ঘন ঘন সে দূর্য যন তখন গর্যিযল ॥ 

আর বছুতর খরতর শর হানে । 

সহে তাক ৬ ছুম্বহ ৭ শে বির হন্ুযানে ॥ 

সেজে রঞ্ষশরে জর জর কলেবর। 

হৈল সেকালত হনুমান নিরস্তর ॥ 

ধিরে সে ধারা শারা সেজে বহিলেক । 

লোচন টাকিয়। বুক্ত বাহল অনেক ॥ 

তরূন অরূন্দয় মম ৮ জেমত। 

হনুমান মুখ শোঁত। হইল তদ্দত ৯ | 

নিতদনিনাঁদনাদ করিয়া তখন। 

চারু উদ্ধ ভুঁজ করিলেন গ্রশারন ॥ 

নিজরূপ মায়াবলে বিদ্ধী ১* অতি করি। 

উদ্ধক করিল ঝাম্প ১১ সে কপিকেশরী ॥ 

মারুতি শুন্তত ১৯২ অতি দ্রুতগতি করি। 

অক্ষয়কুমার রথ লক্ষ করি হরি ॥ 

হয়েন পতন দেখি হেন শে সময়। 

রাবননন্দন সে অক্ষয় ছরাঁশয় ॥ 

কপিশরেক্টবরে লক্ষ করি রক্ষ তবে । 

খরতর সর প্রহারিল শুলাঘবে ১৩ ॥ 

জে প্রকার শুতুর্বার শিলাবুষ্টীয় | 

শিখরি ১৪ সিধর পর শুনিকর হয় ॥ 

সুন্দরকাণ্ড 

শট শাঁস াপিস্পাশিশাি? 

৬ 

ৃ 
| 

৭ 

সেহিপ্রায় কপিকায় সমুদায় তবে। 

সবে নিরস্তরে আচ্ছাদিল শুলাঘবে ॥ 

সে রক্ষ ভিশন জেন ঘনরূপি অতি। 

মারূতি পর্বতে শরবৃষ্টা বিশর্ধযতি ১৫ ॥ 

সরের প্রহারে কুপি ১৯৬ কপি সে সময়। 

দ্বেহ হনে ১৭ মোচন করিয়া শরচয় ॥ 

মন সমিরন সম গতি করি অতি। 

রক্ষদলে কুতুহলে পশীল মারূতি ॥ 

সুবিগুল কপিকুল নিম্মুল করিতে। 

পশীল সুশিল বামুসুত হছরশীতে ॥ 

পশী জশী রক্ষদলে বলে আপনার । 

রাক্ষশর্দদত আরভ্তিল মহামার ॥ 

সে সকল মহাবল অটল সমরে । 

আবরিল মে কালত মহ! কপিবরে ॥ 

আবরি ধরিয়া তথি ১৮ করিয়া তর্য যন। 

আ'মর্শে ১৯ কপিক বর্শে নান। অন্ত্রগণ ॥ 

সবে যুদ্ধপ্রীয় ২০ অতি শুপ্রীয় ছূর্য ষয়। 
মাক্তিক অতি তিক্ষ ২১ অস্ত্র প্রহারয় ॥ 

নিশিত বিশিখে ২২ কত শতে গ্রহারিল। 

বিপুল স্থলক লয় ২৩ কত বা ধাইল॥ 

রাক্ষসের কলেবর করে জর জর । 

ইতস্তত নিরেক্ষন করে কপিবর ॥ 

পাছে কাছে আছে সেজে অক্ষয়কুমার | 

তাহাক দেখিল হনুমান সুদূর্ধার ॥ 

দেখি তাক চিন্তিবাক লৈল ১ কপিবর। 

তঙ্নন অক্পন প্রায় এ বেট! শুদ্দবর ॥ 

তরূন অন্ধন প্রায় রূপ বিরাজতি ২। 
মধ্যাহ্ তপন প্রায় কর্ম করে অতি। 

৪ পালকে ৫ যোজন করিয়। & তাহাকে ৭ হুঃনহ ৮ তরুণ তরুণ উদদকালে» সেই প্রকার ১, বৃদ্ধি ১১ উদ্ধেলক্ষ দিল ১২ 

শুস্কে ১৩ অতি ক্ষিপ্রগতিতে ১৪ পর্ব ১৫ মেঘরাপ সেই রাক্ষন পর্ধতরূপ হুমুমানের দেছে শরবর্ধণ করিল ১৬ তুদ্ধ হইয়া 

১৭ হইতে ১৮ লেখানে ১৯ ভ্রোধে ২০ যুন্ধপ্রিয় ২১ তীক্ষ ২২ তীক্ষবাণে ২৩ শৃন্ লইয়া ১ তাহাকে দেখিয়া! চিন্তা করিতে 

আরগ্ব করিল ২ শোভ। পাইতেছে 



৯৬ 

পতকা পদ্ধতি ৬ ততি অতি বিরাজিত ॥ 

জতনে রতনে আর বিচিত্র করিছে! 

হেমময় দ্ধজ তাত অতি বিরাজিছে ॥ 

মন দমিরন গতি অতিক্রম কর ৭। 

অষ্টম ঘোটক তাত জোটক সন্তর ৮॥ 

শুর1শুরেম্লারে তারে ধর্শনা করিতে ৯। 

নানা তন্ত্র সন্ত্র কত আছে সে রথেতে ॥ 

রম্মিধর শে!তাকর সমশর অতি। 

কুবর বন্পত ১০ চয় অতি বিরাঁজতি ॥ 

জথাঘ্বন্ত স্থানে সাবধানে অস্্রচয়। 

রাখিয়াছে স্ুল শক্চি তোমর দুর্যযয় | 

এবমাদি অঙ্কে পরিগুর ১১ রথপান। 

কাঞ্চন জালত ১২ আর অতি দিপ্তমান | 

হেন জানে ১৩ মাবধানে করি আরোহন । 

দ্বন্থান তেজিয়া কৈল প্রস্থান ১৪ তখন ॥ 

বমরঙে শঙগে চতরঙদল তার। 

সমরে অভির জত রাঙগশ ছুব্বার । 

গদ। ভিন্দিপাল পাশ পরশু তোমর | 

শি শেল শুল প্রাশ পরিধ তোমর ॥ 

অস্মে গজে রথে কত বির আরোহিচ্ছে। 

অটল পত্তি পটল ১৫ শদ্ধ ১৬ হইছে ॥ 

পটহ কাহাল ১৭ তেরি বাজিল তখন। 

গঞ্জের গর্জন তাত ১৮ হয়ের হেশন ১৯ ॥ 

রনংনক্ষ রক্ষ সকলের মিংইনাধ। 

দিরদগঞ্জন ২* জেন নিরদসংবাদ ২১ ॥ 

রামায়ণ 

০৬ দিলাশপাপি পচা পিপিপি পপি শিস িশিটিটি তিশা িিিপাশাপিিিপীশসপ তি 

চতরঙ্গদল মহাবল কুতুহলে। 

রনরক্ষে রাবননন্দন সঙ্গে চলে। 
তেজি পুর কতছুর জায়! সে কালত। 

দেখিল তেজন্মি ২২ কপি জুদ্ধীত উদ্ধত ২৫ 
আছে বশী ২৪ মহাযশী তোড়ন উপর। 

ধরাধর সম নিরোপম ২৫ দেহ ॥ 

সিংহলাহ্ুলের গায় লাঙ্গুল ভিশন । 
মস্তক উপরে করে ভ্রমন সঘন॥ 

ভিশন দশনগন ভিশন লোচন। 

অরুনবরন অতি বিশাল শোভন ॥ 

দির্ঘ লোমাবলি অতি আতাম্ব, ২৬ ব্দন। 

সিংহবন্ধ স্কন্ধ অতি বিপুল জঘন ॥ 

সাল তাল প্রায় অতি পিন ভুজদর় 

রক্ত করতল রক্ত প্দতলচয় ॥ 

কটাদেশে শুবিশেষে অরনবরন। 
লঙ্কা অভিমুখে শুখে আছেন তখন ॥ 

হেন ঘোররূপি কপি করি বিলোকন। 

জ্যাজ্খলা জ্বলন ২৭ সম রাবননন্দন ॥ 

বানরভিমুখে ২৮ শুথে করি সিংহনাদ। 

থাক থাক বাক তাক ২৯ বন অগ্রমাদ। 

শুবিচিত্র সরাসন করে :.।॥ ধরি। 

জ্যাঘেশে পুরিল দশদিশ বশ্ুন্ধরি ৩০ ॥ 

বজপাত সন হৈল নির্ঘত ছুর্বার। 

ভিশন নিশ্বন দে জে অতি চোৎকার ॥ 

৬ পত।কাঁসমুহ ৭ মন ও পবন অপেক্ষ।ও বেগগামী ৮ সয় অষ্ট অশ্ব রথে বোজনা করিল ৯ পরাজিত করিতে 

১ রথমধ্যে গুপ্তস্থান ১১ পূর্ণ ১২ স্বর্ণসহ ১৩ যানে ১৪ প্রস্থান ১৫ পদাতি সমুহ ১৬ সজ্জিত ১৭ কাঁহল (বাদ্যবিশেষ) 

“জয়ঢাক বীরঢাক মুদ্গ কাহাঁল” (চৈভন্থ ভাগবত, ১৮ তাহাতে ১৯ অঙ্্ের হধান্ননি ২* হত্তীর বুংহিত ধ্বনি ২১ মেঘগর্জন 

২২ তেজম্বী ২৩ যুদ্ধে উদাত ২৪ বলিয়া ২৫ পিরপম ২৬ আভা ২৭ প্রদীপ্ত অগ্রিপ বানরের দিকে ২৯ তাহাকে 

৩৯ পৃথিবা 



রী মনিপুত্রগণ 

মা শেনাপতি যার 

ধার সদরত 
কপি মহোদ্দত ১ 

তর ভুলা আর 

কপি করিবানু 

ভূমি যে প্রকার 

সমরমাঝার 
পুর্ব স্বর্গত ১১ 

করিল! যে মত 

সে মত প্রকার 

নারে করিবার 
_ অপর চল 

করি কুতুহল 

_ তুমি শুকুমার 
বির ১২ মধো শার 
. ল্ভিবা বিজয় 

২ এজে পিঃস্বংশয় 

 শুত শুন শুন 
পরাক্রমে পুন 
তুমি আপনার ন্ র্ 

চু 

) 
রা 
৯ 
রঃ 

॥ 

রি 
না 
ধা 
০ 

শুন্দরকাঁও 

কপি করিল নিধন 

সমরত ইকি ৭ অশস্তব। 

বলিআর ৮ দেবতার 

হৈল হত সমরত ৯ সব ॥ 

তোমার অনুজ 

অক্ষয় নাম। 

করিল নিহত 

করি সংগ্রাম ॥ 

কম্ম শুদুর্বার 

নহে পারিবে । 

করিবে দুর্বার 

অতি লাঘবে ॥ 

তুমি সে কালত 

ঘোর সদরে | 

কপি দুরাচার 

হে গন্ধে ॥ 

তুমি মহবল 

আহবে তবে। 

কুলের আমার 

ঘোর তাঁগুবে ॥ 

ছুদ্ধে শুনিশ্চয় 

আমার মনে। 

আপনার গুন 

প্রকাশ বনে ॥ 

নিজ ভুজ শার 

করিয়া বিচার 

কপি কিবন্ধান ১৪ 

বুঝ করিজ্ঞান 
মহাবল তব 

অতি অশস্তব 

নিশ্চয় মনত 

বটে স্বন্ধপত 

আমহবিক্রমি 

কপি অতিক্রমি 

মাধিয়া বিজয় 

চল নিঃম্বংশয় 

শুন ঠে শুমত 

সমরক ১৬ প্রতি 
রাজধম্ম শা? 

ক্ষেত্রিয় সবার 

শুন অতঃপর 

রাঙ্গধন্মীবর 

নান! অস্ত্রে শত্ত 

করিবেক অস্ত 

পিতৃর এমত 

করি কর্ণগত 

উঠি সভা] হনে ১৯ 

পিতার বচনে 

গলোবন্ত্র ২১ হইয়! 

মধুর বলিয়া 

কৈল গ্রদ্গিন 

নানি শুতদ্িন 

৩১ 

দেখনা কেনে ১৩ 
বটে বলবান 

আপন মনে ॥ 

বিপুল তাঁওব 

কপিকিশবে।, 

মম এহি মত 

চল আহবে ॥ 

তুমি ক্রিতশ্রমি 

তুমি অখনে ১৫। 

আমা? তনয় 

শুহষ্টমনে ॥ 

মতি কর অতি 

তুমি অথন ১৭। 

এহি শুদুর্বার 

শুন নন্দন ॥ 

শুত গুনধর 

অরিবিজয়ু। 

অরাতি ছুরস্ত 

জদ্ধে নিশ্চয় ॥ 

বাক্ষ ১৮ শেকালত 

সে ইন্দ্রজিত। 
তেজিয়া আশনে 

হয়! ২* চলিত ॥ 

পিতাক ২২ নমিয়। 

মুছভাবেতে। 
তবে সে প্রবিন 

পিতা আজ্ঞেতে ২৩ ॥ 

৭ একি ৮ দেবতা অপেক্ষা বলবান » যুদ্ধে ১০ সহোক্ধিত ১১ পূর্বে সর্গে ১২ বীর ১৩ কেন ১৪ কিরূপ ১৫ এখন ১৬ দ্ধের 

১৭ এখন ১৮ বাকা ১৯ হইতে ২* হইয়া ২১ গলৎ্ন ২২ পিতাকে ২৩ পিতার আক্তায় 



৩৪ 

এহি বলি বারবার গঞ্জিলেন দুরাঁচার 

গুণ তার করিয়] স্বরণ ১। 

পশ্চাত ধজাক ২ ধরি স্থির হৈল নুর-মরি 
চিন্তা করি বিরধর্্মগণ ॥ 

সোঁক নিবারণ কৰি সেকালত শুর-অরি 

দস্তে করি দত্তের ঘর্শন। 

ইন্ত্রজিত মহাঞজশী ভঙ্জাপনে আছে বশী 

জেন শশী শুন্দর বদন্ ॥ 

চাহিয়! তাহার পানে সেকাঁলত দশ|ননে 

মধুর বচন সে সমু । 

বলিতে লাগিল বানি ল্পেহ বাড়াইয়া মানি 
আমি জানি তব গ্রণচয় ॥ 

শুন সত ইন্জাজিত সর্বগুনে গুণামিত 

সমুচিত বলি ধ্রন্গণ | 

তুমি ধির বিরশার অতি মতিমান আর 

শুদুর্বার শৌনির ৩ সর্জন ৪ । 

হুদ্ধে চল মহাবল করি অতি কুতুহল 

শুমঙ্গল হউক তোমার। 

বুদ্ধি তব শুপ্রশঃ কুশলি সমরে পুন 
আর গুণ আছে মহোদার। 

সকল সন্ত্রক বেতার অরাতির শিরহর্ত। ৬ 

তুমি কর্ত! কম্ম শুদুরহ। 

অস্ত্রবেষ্ঠ। সবাকার মধ্যে তুমি বট শার ৭ 

শিষ্ট আর সদ] গুণগ্রাহ ৮ ॥ 

বলিষ্ট গরিষ্ট অতি অরাতিক ভুজে মতি ৯ 
জশ কিন্তি ১০ লতিছ পুর্ববত ১১। 

শা বাটি শপিশাশিশীশিপটক্িিটিশিশিটাশীশীশীটপপ 

রামায়ণ 

ধনুদ্ধর ধুরদ্ধর সঘরত শুছু্ষর 

ভয়াঙ্কর দেব দ্ানবত ৯২ ॥ 

অমর মগুর সঙ্গে বিসমসমররঙ্গে 

করিছ ছুক্বর কর্দুগণ। 

দেবাশুর জত জত তোমার কর্ম পুর্বাত 

বিদিদ ১৩ হয়াছে হে নন্দন ॥ 

পিতামহ ১৪ আরাধনে প্রাপ্ত ঘোর অস্ত্রগণে 

সেই অস্ত্রে তুমি অন্ত্রবাণ। 

[বিবুধ সকল রণে অসাধ্য তোমার সনে 

স্কির হৈতে তব বিহ্যমান ১৫ ॥ 

বিশম সমর ঘোরে তব ওহে শুরবরে 

অশাধ্য কিঞিত নাহি জান ১৬। 

তুমি অতি মতিমান বলবান জ্ঞানবান 

বির নাহি তোমার সমান ॥ 

তব তুল্য পণাক্রমি ঘোররণে জিতশমি 

নাহি অন্ত অগ্রগণা বির। 

তব অস্্রবল আর বাহুবল শুদুর্ববার 

জানি ভালমতে গুণধর | 

তব গুনগণে আর অতিক্রম করিবার 

সক্তি কার এ তিন ভূবনে। 

তব বল পরাক্রম ঘোর জোধ! । জিতশ্রম 

আর পর্বকার্ধয সর্ব ৩৬৭ ॥ 

আমার সমান তুমি শুন শুত পরাক্র'ম 

দেখ দেখ কালবিপর্য্যয়। 

কিস্করনিকরে যত বানরে করিল হত 

আর জন্বমালী গুধুর্জয ॥ 

১ ম্মরণ ২ ধৈর্য্য ও বীরের ৪ সঙ্জন £ সকল মন্তঞ্ঞান সম্পন্ন ৬ শক্রর শিরচ্ছেদকারী ৭ সকল অস্ত্রবেত্তায় মধ্যে তুমি 

ত্োষ্ট ৮ গু৭গ্রাহী ৯ বাছবলে হখন করিয়। ১* যশ কীর্তি ১১ পূর্বে ১২ ভরম্কর দেবত1 ও দানবগণে ১৩ বিদিত ১৪ ত্রন্ষা 

১৫ তোমার সম্মুখে ঈাড়াইতে ১৬ জানি তোমার কিছু অনাধা নাই ১৭ যো! 



আর মনতরিপুত্রগণ 

অুন্দরকাও 

কপি করিল নিধন 

সমরত ইকি ৭ অশম্তব। 

পঞ্চ শেনাপতি যার বলিআর ৮ দেবতার 

টহল হত সমরত ৯ সব ॥ 

ঃ আমার তন্নজ 

সেজে মহাতুঞ্ 

ঘোর সমর 

কপি মহোদত ১, 

ৃ তব তুলা আর 

কপি করিবার 

তুমি ষে প্রকার 

: সমরমাঝার 

পুর্ববত ন্বর্গত ১১ 

. করিল। যে মত 

সে মত প্রকার 

. নারে করিবার 

০১১০১০৩০ 

জাতির 

অতঃপর চল 

করি কুতুহল 

তুমি গুকুমার 

বনু ১২ মধ্যে শার 

লভিবা বিজয় 

এজে নিঃম্বংশয় 

শত শ্তন শুন 

পরাক্রমে পুন 

তুমি আপনার 

তোমার অনুজ 

অক্ষয় নাম। 

করিল নিহত 

করি সংগাম ॥ 

কর্ম শুতুর্ববার 

নহে পারিবে । 

করিবে দুর্বার 

অতি লাঘবে ॥ 

তুমি সে কালত 

ঘোর সমরে। 

কপি দুধাচার 

হে গুন্ধরে ॥ 

তুমি মহাবল 

আহবে তবে। 

কুলের আমার 

ঘের তাওবে ॥ 

দৃদ্ধে শুনিশ্চয় 
আমার মনে। 

আপনর গুন 

প্রকাশ রনে॥ 

নিজ ভূজ শার 

করিয়া বিচার 

কপি কিবন্ধান ১৪ 

বুঝ করিজান 
মহাবল তব 

অতি অশস্তব 

নিশ্চয় মনত 

বটে স্বন্ধপত 

অমিতবিক্রমি 

কপি অতিক্রমি 

সাধিয়া বিজয় 

চল নিঃস্বংশয় 

শুন হে শুমতি 

সমরক ১৬ প্রতি 

রাজধশ্ন শা 

ক্ষেত্রিয় সবার 

শুন অতঃপর 

রাঞজধন্মথর 

নান। অন্ত্ে শত্ত 

করিবেক অস্ত 

পিতৃর এমত 

করি কর্ণগত 

উঠি সভা হনে ১৯ 

পিতার বচনে 

গলোবস্ত্র ২১ হইয়া 

মধুর বলিয়া 

কেল প্রদক্ষিন 

মানি শুভদ্িন 

৩১ 

দেখন! কেনে ১৩ 

বটে বলবান 

আপন মনে ॥ 
বিপুল তাগুব 

কপি কি শবে। 

মম এছি মত 

চল আহবে ॥ 

তুমি জিতশ্রম 

তুমি অথনে ১৫। 

আমার তনয় 

শুহষ্টমনে ॥ 

মতি কর অতি 

তুমি অখন ১৭। 

এহি শুদুর্বার 

শুন নন্দন ॥ 

গুত গুনধর 

অরিবিজয়। 

অরাতি হুরস্ত 

জুদ্ধে নিশ্চয় ॥ 

বাক্ষ ১৮ শেকালত 

সে ইন্দ্রজিত। 

তেকিয়। আশনে 

হয় ২* চলিত ॥ 

পিতাক ২২ নমিয়! 

মুহভাবেতে। 

তবে সে প্রবিন 

পিত| আজেতে ২৩ ॥ 

৭ একি ৮ দেবত। অপেক্ষা বলবান » যুদ্ধে ১* মহোদ্ধত ১১ পূর্বে সর্গে ১২ বীর ১৩ কেন ১৪ কির়প ১৫ এখন ১৬ যুদ্ধের 

১৭ এখন ১৮ বাঁকা ১৯ হইতে ২+ হইয়া ২১ গলবস্তর ২২ পিতাকে ২৬ পিতার আনার 



৩৬ 

এহি বলি বাঁরার  গজ্জিলেন ছরাঁচার 
গু ত|র করিয়| স্বরণ ১। 

পশ্চাত ধজাক ২ ধরি স্থির হৈল স্ুর-আরি 

চিন্তা করি বিরধর্মগণ ॥ 

সৌক নিবারণ করি সেকাঁলত শুর-অরি 

দপ্তে করি দত্তের র্শন। 

ইন্্রজিত মহাঞ্শী  ভদ্রাদনে আছে বশী 

জেন শশী শুন্দর বদন ॥ 

চাহিয়। তাহার পানে সেক!লত দ্শাননে 

মধুর বচন সে সময়। 

বলিতে লাগিল বানি স্নেহ বাড়ইিয়া ানি 

আমি জানি তব গণচয | 

শুন স্বত ইলাজত সন্দগুনে গুণানলিত 

সমুচিত বি এন্গব। 

তুমি ধিলবিণশার . অতি মতিমান আর 

শুদুর্বার শোৌরির ৩ সঙ্জ্জন & | 

দুদ্ধে চল মহান করি তি কুতুহল 

শুমঙ্গল হউক তোমার। 

বুদ্ধ তব শু প্রশনন কুশলি মমরে পুন 

আর গণ আছে মহোদার॥ 

সকল সঙ্্রক বের্তা৫ অরাতির শিরহর্তা ৬ 

তুম কর্তা কশ্ম শুদুরহ। 

অস্ত্রবে্ড। সবাকার মধো তুমি বট শার ৭ 

শিষ্ট আর সদা গুণগ্রাহ ৮ ॥ 
লিষ্ট গরি্ট অতি অরাতিক ভুজে মতি ৯ 

জশ কিও্তি ১* লতিছ পুর্কবত ১১। 

শী পিউ পপর সী ৯৮০৫৮ পাপা পা ০ তল 

রামায়ণ 

__._ ২ ৮ শ্যাডো? ১ রি 

ধনুদ্ধর ধুরক্ধাৰ সমরত শুদু্ষর 

ভয়াঙ্কর দেব দানবত ১২॥ 

অমর অশ্তর সন্ধে বিসমসমররঙ্গে 

করিছ দুষ্কর কর্মগণ। 

দেবাণুর জতজত তোমার কর্ম পুর্বত 

বিদ্ধ ১৩ হয়াছে হে নন্দন ॥ 

পিভামহ ১৪ আনাধনে প্রাপ্ত ঘের অস্ত্রগণে 

সেই অস্ত্রে তৃমি অন্ত্রবাণ। 

বিবুধ সকল রণে  অপাধ্য তোমার সনে 

স্থির হৈতে ভব বিছ্যযান ১৫ ॥ 

বিশম মর ঘোরে তন ওহে শুরবরে 

অশাধ্য কিঞ্চিত নাহি জান ১৬। 

তুম অতি মতিমান বলবান জ্ঞানবান 

বির নাহি তমার সমান ॥ 

ওৰ তুন্য পণক্রমি ঘোররণে ছ্িতশমি 

নাহি অন্য অগ্রগণা বির। 

তব ন্ত্রবল আর বাহুবল শুদুর্বার 

জান ভাঙমতে পপর | 

তব গুনগণে আর অতিক্রম করিবার 

সক্তি কার এ ডিন ভূবনে। 

তিব বল পরীক্রম ঘোর জোধা . জিতশ্রম 

আর সব্বকাধ্য সর্ক ও ॥ 

আমার সমান তুমি শুন শুত পরাক্র'ম 

দেখ দেখ কালবিপর্ষায়। 

কি্করনিকরে যত বানরে করিল হত 

আর জমুমালী শু দুর্জয় | 

*সপসীপাপি পিপিপি শশা িশিশিশী শী পাশপাশি ীশশীশাশীশশাশ্পিী টিটি পপশাপিপাি 

১ স্মরণ ২ ধৈর্ধা ও বীরের & সচ্জন ৫ সকল আনরজ্ঞান সম্পন্ন ৬ শক শিরচ্ছেদকারী ৭ সফল অগ্্বেত্ত।র মধ্যে তুমি 

শ্রেষ্ট ৮ গুপস্রাহী ৯ বাহুধলে মখন করিয়। ১ যশ কীর্তি ১১ পূর্বে ১২ ভয়ঙ্কর দেবতা ও দীনবগণে ১৩ বিদ্দিভ ১৪ বকা 

১৫ তোম।র মুখে ধাড়াইতে ১৬ জনি তোমার কিছু অসাধ্য নাই ১৭ যোদ্ধা 



সুন্দর কাঁও 

রম্মিধর সমশর ১ তেজধর রথে। সক্রচাঁপকর তাপ প্রতাপ করিয়া। 

চলিল অনিলবেগে হনে বাদ্দপথে | করে করি ধরি হরি যুখেত ধাইয়1 ॥ 
কোথা কপি কুপি ' বলি প্রতাপি ছুর্জবন। চলিল অনিলবেগে রাবননন্দন | 

দ্ররতে অতি সে দুর্মতি চলিল তখন 1 সেকালত হৈল অতি অমগলগণ ॥ 

আর তাঁর শুদুর্বার রথসব্ধচয়। মুগগণ শুভিশন সব্দ করিলেক। 
জলদনিনাদ সম স্বাদ করঘ় | খরতর পবন তখন বহিলেক ॥ 

পতাঁকা পঙ্গতি ৩ তথি & ভাতি শোভাকর। অকম্মাত নির্থাত নিপাত হল অতি। 

ইব্দদ্বজসম দ্ধক্গ রথের উপন ॥ মন্দরশ্মি হৈল অতি তবে ছায়াঁপতি ১২ ॥ 

সে শুমুখ লতি শুথ কানু আকর্শী। হেন সময়ত মহারথ ইন্দ্রজিত। 

জাঘোষে পুরিল দৃশদিশ সে 'আমশা ৫ ॥ দেখি কপি প্রতাপী হইল সহ্িহিত ১১ 
তলসন্দ শুনি স্ব দেহপর জত। সঙ্ষে রণরঙগে মাতঙ্ষের পরিবার । 

ভেন ঘোর শব্ধ শুনি কপি শেকালত॥ অন্ববন্ধে স্কন্দে ১৪ তার রাক্ষশ দুর্বার ॥ 

পবননন্দন হৈল আনন্দ তখন । নান! অস্ত্র স্ব কত সত করপর। 

বোলে মোর ঘেন যুদ্ধ যে গা এঠিজন ॥ চণ্ড গজন্তণে সোতে লোহ ১৫ মুণগর ॥ 

এহ বলি কুড়হ মহাবলি অতি। কাঞ্চন লাঞ্চন ১৬ কত বিচিত্র কঘল। 

তোড়নত ৬ পুকববত এতিল মাছি ॥ পৃষ্ঠদেশে শুনিশেশে সোভে নিরমল ॥ 
সেকালত ৭ মহল পাদ্ননন্দন | রথের সংঘষ্র ১৭ আর অম্ম অন্মধার ১৮। 

ইন্রধনুসম ধনু করিয়া ধারণ ॥ সাদি রথি পদাতি সবার পরিবার ১৯॥ 
কত শীত৮ কত পীঙ লোহিত সারক। তুরি ভেরি পট5 কাহাল ঢাক ঢোল। 

করে কবি ধর্র খসুতর ভয়ানক ॥ বিরসিংহন্দ গার শেনার কাাল।॥ 

বুদ্ধিবস্ত সম্ত হন্গুমন্ত কপ গ্রিতি ৯। ৰ দেখি শুধি প্রতাপী কপিশ ২* মন্ত্রিবর | 
ধাইলেন কোপে অতি আটোপে ১০ ছুর্ধৃতি ॥ পবননন্দন বির ২১ জম সমশর ২২ ॥ 
সিত্বতর রথবর গতি করি অভি। জলোদ ২০ নিনাদ নাদে করিল গঙ্জন। 
কোথা কপি ধলি কুপি তখন দুর্খতি ॥ কিলি কিলি শব্ধ আর করিল ভিশন ॥ 

ইন্দ্রজিত শুগগ্িত রণত শুজান ১৯। অরিক ভাপন ২৪ আর আপন সরীর। 
সমদ্লে মহাবলে করিল প্রয়ান | বাড়াইতে লাগিশ শীষ্টশীল ধির বির ॥ 

১ শৃধাতুলা ২ ক্রন্ত হইয়া ৩ দ্ঈনমুহ ৪ সেখানে ৫ ক্রুদ্ধ হৃইয়া ৬ তোরণে ৭ সে সময়ে 
৮ তত্র » প্রতি ১* দগ্ভে ১১ যুদ্ধে হক্ষ ১২ হুর্ধা ১৩ সন্িহিত ১৪ স্বন্ধে ১৫ লৌ 
(১৩ লাঞঙ্ন ১৭ সমূহ ১৮ অশ্বারোহী ১৯ সমূহ ২* বাঁনরশ্রেষ্ঠী ২১ বীর ২২ বমতুল্য 

২৩ মেঘ ২৪ শক্রর অপকারী 

৫ 



৩3 রামায়ণ 

ইন্দজিত শুপঙিত বিশম দ্মরে। 

দিবারথে হর্শচিত্তে নৃর্ত ১ জেন করে॥ 

গ্রতাপি কপিক ২ দ্বেখি ক্রোধে সে সময়। 

ঘোর সি'ছনাদ করি গর্জে ছুরাশয়॥ 

অশনিপতনসম ভিশন নিশ্বন। 

হইল তাহার সবে স্তব্ব ৩ প্রাণিগণ | 

কুল।লচক্রেণ ৪ গ্রায় মগ্ড'ল করিয়া । 

উন্দ্রধনু সম ধনু তখনি ধরিয়া ॥ 

কপিমহাতাগ আগ হক *। 

জিডশ্রম পরাক্রম দেখাঁয়া ৫ মহত ॥ 

চিত্রগতি করি অতি ছুম্মতি তখন। 

কপিক দেখায়। নিজ পৌ?শ ৬ ছুর্জন ॥ 

দক্ষিণ| শুবামাব্ত অদ্ধচন্ত্রকার ৭। 

করে রথগতি ২1৭ ৮ সারথি যে তার ॥ 

কাঞ্চন লাঞ্চন চিত্র বিচিত্র শয়ক ৯। 

ইঞ্জ্রজিত ধণ্চুত ১* জুঙিল ভয়ানক ॥ 

গ্রভীপি কপির শারদেশ লক্ষ করি। 

প্রহারিল খরতর শর শুরঅণি॥ 

প্রতাপী সে কপি তাত ১১ কিছু না কম্পিন। 

আ'রর তাওব দেখ দ্বিুণে জলিল ১২ ॥ 

আর তার শুদুর্বার রথগাত অি। 

ধুর টঙ্কারে করে কম্প ১৩ বশ্তমতি | 

বপুল বিক্রাম জিতশ্রমি মেঘন।দব। 
সীট 

সমরে অভির অতিশয় অগ্রমাদ | 

দেখি হেন লভিলেন বিস্ময় তখন! 

সে সময় অতিশয় পবননন্দন ॥ 

এ 

সরচয় সে সময় নিঙ্দেহ হনে ১৪ । 

ছুর করি হরি প্রশংশীয়। সে ছুর্ধযনে ॥ 

আপন সরির বির বাড়ারা তখন । 

দশন বিকাশী হাশী পবননন্দন ॥ 

ধরাধর সমর ১৫ কলেবর করি। 

পিতাতুল্য পরাক্রমি জিতশ্রমি হরি ॥ 

তার সর সম্মুখে রহিল শুথে অতি। 

অচল সমান বলবান মহামতী ॥ 

শুবে শুত|গুবে বেগবান হয়া অতি। 

দ্রুতে অতি রথগতি করিয়া ছুর্দৃতি ॥ 

রাবনননদন সেজে দমন সত্তরে। 

রণকন্মবিশারদ অতিজ্রড় ৯৬ শুরে॥ 

সর্ববভূ তমনগ্রাহি চিত্র ১৭ জুদ্ধ অতি। 

আরনভিল রাঁবননম্দন দুষ্টমতি ॥ 

হনুমান বলবান ভবে সে সময়। 

সহ তার শুহুব্বার সে গ্রহারচয় ॥ 

রন্রঙ্গে তার সঙ্গে তন সে কালত। 

চিত্রগতি করে অতি তাছার অগ্রত॥ 

পরম্পরে করে পরে ছিছ অগ্ভেশন ১৮ । 

না পায় 'ছিদ্ক ছু্ঘনার ছুয়োজন ১৯ ॥ 

ছুয়োঙ্জন রষ্টমন ছিদ্রুক্ক : পায়া। 

হয়োজন ক্ষেণেকে ২* স্থাবর প্রায় রয় | 

তবে শে রাক্ষশরাজ তনয় ছুর্জবয়। 

কপির প্রতাপী ২১ দেখি অন্তরে চিন্তয়। 

বোলে এঞ্জে বলবন্ত ছুরস্ত বাণর। 

বরদানে সম্ত এ অত্যন্ত তেজধর ॥ 

(নি 

১ মৃতা ২ বানরকে ও স্তন ৪ কুপ্তকারের চক্র ৫ দেখাইয়া ৬ পৌর ৭ দক্ষিণ বামদিকে ও অর্দচন্্রকারে ঘুরাই! 

৮ সেখানে ৯» শাযর়ক ১* ধনুকে ১১ ভাঁহাতে ১২ হলি! উঠিল ১৩ কম্পিত ১৪ হইতে ১৫ তুলা ১৬ ভ্রর ১৭ বিচিত্ত 

শা পক ক জিত পাাজ এ ৩৭ কাকি হত প্রতাপ 

র্ 



সুন্দরকাণ্ড 

মহোতকট! অতি তটা ১ এ বেটা ছুঙ্জবন। 

ব্রেন ২ হেন জ্ঞান করে ময অস্ত্রগণ ॥ 

এ ছুর্ধারে কি প্রকারে বশীভূত হবে। 

কার না হয় কিঞ্চিতেক অস্ত্র শবে॥ 

এহিমত সেকালত চিন্তিয়া অন্তারে। 

কপি প্রতি কোপযতি হয় নিশাচরে ॥ 

করি ত্স্ত ব্রন্মো! অন্থ ৩ লয়া ইন্দ্র্দিত। 

সরাশনে নিজোগ করি সিঞ্জিনিত ৪ ॥ 

আদান করিয়! ৫ তক সন্ধান প্রিয়া ৬। ূ 

বিশঙ্জিল হৃষ্টশীল ধন্য আক্শির। ॥ ূ 

সেঠি অস্ত্রে বায়ুশ্তত হইল বন্ধন । ূ 

ঘোর ব্রহ্গপাশ সে জে পরম ভিখন ॥ [ 

অঙ্ে 'নবন্ধন হয়। ৭ পবন, নন । | 
] 

্রহ্ম মন্ত্রে মন্ত্রচ সে অস্ত্র শুুর্বার | 

জানিল অনিলশুত মান আপনার ॥ 

দমাধিস্ত মনে সে জানীল বাযুস্ত হ। ৃ 

ব্রহ্মা! হনে ৮ বরলদ্ধ এ বৃক্ষ প্রত্থত । 

পাইছে পরম পাশ পাপাস্ম! ছর্জয় । 

জানল আপন মনে পবনতনন ॥ 

বলদান বিনে এ জে রাঁক্ষশ ছুর্ধন। 

কি সক্তি পরঘ মোবে করিতে বন্ধন ॥ ূ 

বিগ্রহ করিরা মোরে নিগ্রহ করিতে। 

শুরাশুরে জক্ষ রঙ্গে না পারে নিশ্চিতে ॥ 1 

মামি অত্যাবশ্তে ৯ এজে রক্ষার ব্রক ১, 
পালিতে সে যোগ্য আমি রাশাজ্ঞাবাহক ॥ | 

আর এ ছর্বার অস্ত্র বন্ধনত হনে ১১। 

১ বিক্রমশালী ২ তৃপ ৩ বন্ষান্ত ৪ ধনুগুণে ৫ 

পশলা পাপা পাপা 

৩৫ 

নাহি হয় তয় গুনিশ্চয় মোর মনে ॥ 

বায়ু জগতায়ু সা মম রক্ষাকর। 

ব্রন্ম। বজধরত ১২ আমার শাহি ডর ॥ 

রাক্ষশে ধরিল আর করিল বন্ধন। 

তত হনে ১৩ হবেক আমার গুণগণ ॥ 

রাক্ষশেন্দ্র মহেন্দ্রবিজয়ি শতুর্জঘ | 
তার সঙ্গে হবে রঙ্গে সম্তাশনচয় ॥ 

অশুঃপরে নিশ।চরে ধরূক আমাক ১৪। 

তুষ্ট হয়! জাউক লয়! রাঁবনলভাক ১৫ ॥ 

নিশ্চয় হৃদয় এছিমত চিন্ত্! করি। 

নিশ্চিই হইয়! তবে বলিছেন হরি ॥ 

নিশাচরনিকর আবরি আছে ধরি। 

ভয় হন্দ্রজজত বানি বলে হর্শকার॥ 

দে শুবে।ধ নিরোধ করিয়া চেষ্টাগণ। 

সব্প্রায় ১৬ মহকান পহিল তখন ॥ 

নির্ব্বিকার দেহ তার দেখি রক্ষগণ। 

হষ্টমতি হৈল অতি রাবন্নন্দন ॥ 

পাছে জায়। কাছে জত রাক্ষশ ছুর্বার। 

রর্জভুঁপাশে বন্ধন করিল ছুরাচার ॥ 

কে তার দেহ আর বান্ধর তথন। 

বৃক্ষহালগণ আনি হয় হর্শমন ॥ 

পুনর্বার শুছুর্বার বন্ধন করিয়া । 

পরম্পরে করে হর্শ উত্রাবল হয়া | 

রঙ্জবুয়ে বন্ধন জি করিল তখন | 

ব্রঙ্গপাশ আপনে হইল বিমোচন ॥ 

সাগান্য অন্ত বন্ধন হইবামাব্রত। 

ব্রহ্ষপাশ বন্ধনাশ হয় দেকালত ॥ 

সপ ্প্প্সপপপপসপিপপপাপ্পপপ্ 

টানিয়া ৬ লক্ষা স্থবির করিয়া ৭ বাধা 

পড়িয়া ৮ হইতে » অতি আবশ্কক ১* বরকে ১১ বন্ধন হইতে ১২ ইন্ত্ব হইতে ১৩ তাছ। হইতে ২৪ আদাকে 

& সাতে ১৬ সড়ীর মত 



না থাকে সে পাশবন্ধ সরিরে তখন । 

তুদিনে ১ প্রবেশে পাশ ভেঙ্গিরা তখন ॥ 

সে পাশের এভি রিত ২ ব্রহ্ম।ন নির্মিত । 

রজ্জববন্ধ মাঝে মুক্ত হইল তঙ্গিত ৩ ॥ 

মেধন।দ অপ্রমার্দ তবে সে সময়) 

বৃঙ্গছালে লতা যে দেখি বন্ধচয় ॥ 

মন্ত্রযুক্ত পাশমুক্রু পবননন্দন। 

চিন্তাতুর সে অন্তর হইল তন ॥ 

চিন্তত হয়া চিত বলিল বটন। 

অনর্থ করিল বের৫থ ৪ জত বুগ্গগণ । 

শুন মন মহত অকন্ম আচারিলা। 

কি কারণ অক্কারণ লতা বাঞ্ধিনা ! 

551৭ বন্ধন দক্ষ ব্রঙ্গান্্ক দি। 

কি করিবা অন্য সত লন্ধন কিয় | 

মহাপাশে পায়া প্রাশে আরতি নাশে শস্ত। 

আচতন পবননন্ধন হঙ্গুমন্ত ॥ 

বিমুঙ্গণ ৫ চৈল আন্ত্রব্ধন ইহাল। 

না পায় উদ্দেশ মোহ হয়া গুবাচার | 

এহ বলি মহাবলী ণৃতুঃলা অতি। 

নিশাচর তরে করে আ.দশ ভা তি৬॥ 

স্তন শিশ|চরগণ কব অবধান। 

বানপক লা কর সম্থান প্রস্থান ৭ ॥ 

ইঙ্্রজতাজ্ঞায় ৮ জত বায় নিশার | 

ত|র কবি ধার হরি চলিন সত্তর ॥ 

অত কষ্টে লয়া চলিলেন নে কালত। 

পানেম্ রাবন সতার নিকটত ॥ 

হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়। 

দেখিল হইল মুক্ত পাশ শুহঞ্জ? | 

পপি সস পাশপাপপিপিনপাসপ্প তা পাপী শি পিপি 

১ তুণীরে ২ এই জে পাশের নিয়ম ও শীক্র ৪ বার্ধ € বিমোচন ৬ বাক্য৭ প্রস্থন ৮ ইন্দ্রজিতের আন্ত!য় ৯ নয়ন 

রামায়ণ 

রৃক্ষছালে লতায় বান্দিছে দুড় করি। 
অন্তরে জানিল ছেন সে ক'গকেশরি ॥ 

মুদ্রিত নঞ্ান ৯ কৈল বিকাশ তখন। 

রাক্ষসে পিডিত বির পবননন্দন ॥ 

দেখি তখন বির রাঁবনভবন। 

গন সঙ্গে রাবনের সত শুশোভন ॥ 

দেখি অনসশ্তত অদৃভূত অতি। 

নানাস্থানে নানাযত শোভা বিরাজতি ॥ 

ভ্রে্দ ভরের ১০ আমাতা রাক্ষশ পরিবার 

দ্রেখিল সকলে কী অঠিশুহব্বার ॥ 

কপিপরে দে'খ পরে পরস্পরে শবে। 

বিস্ময় অন্তরে করে চিন্তাগণ তবে ॥ 

কেনো ইন কোতা ভনে ১১ এখা আগমন | 

কি কারণ আগমন রাবনভবন ॥ 

এ ছুর্ববার বটে কার চার ১২ শুভিশন। 

বৃদ্ধ রক্ষগণে মনে চিন্তর তখন ॥ 

কত জন দুষ্টমন ককশ বাক্শে | 

মার বানরক ১৩ বাল গঞ্জেন আমর্শে ১৪: 

কোনজন কেপন ভিশন 'শশাচরে | 

বোলে আনত ১৫ দাহ করবে বানরে ॥ 

কোনজন দণন বিকাণা ভয়ানক। 

বোলে একা ভগ্ম ১৬ আম ক ধানরক | 

পরম্পরে [নশাচরে করে কে খল। 

শুনিয়া ইশদ হাসে কপি মহাবল॥ 

ইশদ বিকাশ করি নয়ন তখন। 

নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে পবননন্গন ॥ 

রাক্ষশে পিড়িত বির পবননন্দন। 

রিল তখন মিথা। হয়া অচেতন ॥ 

১৭ বুদ্ধ বৃদ্ধ ১১ কোথা হইতে ১২ চর ১৩ বালরকে ১৪ ক্রদ্ধহইয়া ১৫ অগ্নিতে ১৬ ভক্ষণ 



পাছে সত! কাছে জানি পৰনকুমার। 

বিকশিল শীষ্টশীল নেত্র আপনার ॥ 

মন্ময় বিরাজজয় মন্দির শুন্দর। 

উন্নত নবম চুড়! সোভা মনোহর ॥ 

সি5 পিত লোহিত পটল নিল আভা। 

পতকা পক্কতি ১ তথি ২ অতিশয় শোভা ॥ 

মণিময় ঘটচয় চুড়ার উপর । 

বিবুধ বিমান মনহর শোভাঁকর ॥ 

বল্ ৩ কপাটচয় মণিময় সোভ|। 

বিশ্বকম্। বিনিক্মিত অতি মনহোভা ॥ 

জান্ুনদজাত হেমে & সে গ্রীহ ৫ গঠিছে। 

ফচির প্রাচিনচয় রতনে জড়িছে ॥ 

প্রতিদ্বারে মোৌভ1 করে মণিব তোড়ন। 

অমরমন্দির জনি অতি সুশোভম ॥ 

কত সত কত মত দপ্নন সকল। 

রূচির প্রাচিবে শোভা করে শ্তনিশ্মন ॥ 

ফটিকের ৬স্তস্ত সোতা করে বহুতর। 

বিরাঁজে সে গ্রীহ মাঝে অতি মনহর ॥ 

নান রঙে জত্বে সেজে গ্রীহক্ক নির্মিছে । 

কাঞ্চনীথ ৭ সিংহাসন তাত ৮ শিরািছে ॥ 

তাত বশী মহাগশী রাবন তখন | 

যুক্ষ মক ৯ মন্জিয়ে হয়েছে আবরণ ১০ ॥ 

হেন সভাস্থানে হন্ুমানে সেকালত। 

ক্রোদদৃষ্ট কৈল কোপ করিয়া মনত ॥ 

দেখিল অনিলশুত রাবনের পানে । 

কোপর্ৃষ্টি করি অতি বির হন্ুমানে ॥ 

তেজবলে জ্বলে কলেবরে নিবান্তর | 

মধ্যাহ্কালের জেন প্রথর তাস্কর ॥ 

স্থন্দরকাগ্ড ৩৭ 

মহাতেঞ্জবস্ত অতি দুরস্ত সভাব। 

সভাত আছয় বলি করিয়া প্রভাব ॥ 

প্রধান প্রধান মন্ত্রি আর জত জত। 

রাজকাজ করে পরম্পরে সেকালত ॥ 

সেস্থানত আছে জঙ জঙত নিশাচর । 

সকলে সে মহাবলে গিজ্ঞাসে তৎপর ॥ 
কহ কহ ওহে কপিতুমি কেবা বট ১১। 

বোল হুক্ত ১২ হব মুক্ত পরম সন্কোট ১৩। 

কপিবর কার চর বট হে আপনি। 

কি কার্যে মাসিল। এথা কহ কথা শুনি ॥ 

হেনমত সে কালত রক্ষধানি শুনি। 

বলিল কপিশ ১৫ মন্ত্রি কিঞিতেক গুনি ॥ 

কপিশ্বর শুগ্রীব রাঙ্জার আমি চর। 

তথা হনে ১৫ এথা আগমন নিশাচর ॥ 

ইতি প্রসূন্দরাকাণ্ডে বাল্মীকপ্রণিত | 

হস্থমান গ্রহন স্বর্গ প্লে শুশোভিত ॥ 

অষ্টম চি স্বর্গ হইল বিরাম । ৫৫: 5,8৪৭ 
এপাপাপিশীশিশিশিশ৪ 

তেঞ্জ মন আন কান জপ রাম নাম ॥ 8৮- 
এ 

শসাসিসপস্প উপপপীসী 

[ উনপঞ্চাশৎ সর্গ ] 

প্রতাপী সে কপীবর নিরখিল তাতপর 

লঙ্গেশ্বর রবন তখন । 

ক্রোধেত অরূনময় তিশন লোচনচয় 

শুপ্রশনন সুনার বদন ॥ 

জান্ুনদ হেছে জাত হেন হেম অসম্থাত ১৬ 

অভরন ১৭ গনে বিভুষন | 

১ পহাকানযূহ ২ দেপানে ও বিশাল ৪ জম্বএনদ (হুমেরপর্বরবতো।ৎপন্র নদ ) হইতে উৎপন্ন মবর্ণে ৫ গৃহ 

ও ল্কটকের ৭ স্বর্ণেদ ৮ তাহ'তে » মুখা মুখ্য (প্রধান প্রধান) ১* মন্ত্রী্থার। পরিবৃত হইয়াছে ১১ হও ১২ 

লতা বল ১৩ সঙ্কট হইতে মু হইবে ১৪ বানরশ্রেষ্ট ১৫ হইতে ১৬ জসংখ্য ১৭ আ্তরণ 



পর শর 

বোলে হপরূপ জপ রঙ্গতৃপ ধন্ত । 

পরম গশ্ডির পির বিল অগ্রগন্য ॥ 

মহাবির্য যবজ্ত পর্য যবন্ত গনালয়। 

মহাতেজলন্ু জেন তপন উদয় ॥ 

মঠারগ্ অশঙ্গ সে দেবদানবের 

মঠত আশ্চর্য য দেখি সব ত্তর্ষে যণ ॥ 

লক্ষেনে লগিত বাঁজলক্ষিত সমস্ত । 

কন কত আছে ভত চার দেহত ॥ 

ইনি জদি না হই ধন প্রধান। 

তবে মোর মনে হয় ভেনমত জ্ঞান ॥ 

বিবুধ সকলে আর দেব হবি হয়। 

সব।ক রক্ষন বর্তা ভোগা ছুরাশঘ ॥ 

লিবুধ সকপ আর দমুগ সকল। 

গঞ্ধন্ব চ17ন জক্ষ আদি এচাবল ॥ 

ইহার সহিহ করিবাণে আচিলন। 

সহজে গাইবে ভযঘ নিশম় সঘন ॥ 

জাদ এছর্টযন কোগপমন হয় অর্তি। 

তবে সবে চরাঁচন শৈল বসুমত ॥ 

সবর্ণমন্ত পাতাল সাগর অ।দি চয়। 

একাব করিবার ইজিতে পারয় | 

আপন মনত এহিমত চিন্তা! কত। 

করি হবিবব শিরন্ঞরে সে কান্ত ॥ 

অমিত তেজস্বী রগ্গেশ্বণ লঙ্কানাথ | 

তার দরশনে মনে কপি সে বেলাত। 

তি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বালক প্রনিত। 

রাবনদর্শন নাম স্বর্গ মনব্লিত | 
পবননন্দন করে রাবন দর্শন । 

উনপঞ্চাশত সর্গ হৈল সমাপন ॥ 

দ্রিনে দিনে জায় দিন হিন হয় আযু। 

ম! জানি কখন ত্যাগ করে প্রানবামু॥ 

১ বৃথা ২ দম 

পাপা শাশাশাপশী পিপিপি পিপিপি পিপিপি 

রামায়ণ 

এ িপপশাশাশিপাশীশািোীশাশীগ 

তথ।5 সম্পূর্ণ না হইল বাঞ্চগন। 

দিনে বাঁড়ে আশাখাত্র নানা লোভগন ॥ 

শ্রীরেন্্র ভূপে বলে ব্রেথা ১ দিন জায়। 

রাম বলি মুখে "গুধে এড় জমদয় ॥ 

[ পঞ্চাশ সর্গ ) 

রাঁবন অগ্রত আছে সেকালত 

পিঙ্গল!ক্ষ কপীবন | 

কপিদরশনে সবিস্ময় মনে 

কোধে অতি লঙ্ষেশ্বর ॥ 

অক নঞ্ান ২ কার দখানন 

প্রহন্তক সন্বোধিয়া। 

নিংদ নিস্বনে [দন্দ গর্য যনে 

বলিতে লৈল তথি যা ॥ 
শুনহে সেনানি মম আজ্ঞাবানি 

জিজ্ঞাশ এ জে বাননে। 

এজে ছুরাঁশয় বানর দখযগ 

| জিজ্ঞস তুমি সন্তরে ॥ 

এবা কোন্জন কো নিকেতন 

কিবা প্রয়োজন এখ| | 

তৈল কি কারন 
জিজ্ঞাশ সকল কথ|॥ 

কোন প্রয়োজনে করি ঘোর রনে 

মারিল রক্ষ নিকর। 

হেন কম্ধগন কৈল কি কারন 

জিজ্াশ হে নিশাচর ॥ 

বন বিভঞ্জন 



রাঁধনাদেশন ১ গুনিঞা। তখন 

প্রহস্ত সেনা'ন তবে। 

জিজ্ঞাশা ক্রয় 

করি অতি অগৌরবে ॥ 

শুন হে বানর চিন্তি কার্যস্তর 

জদিশ্টাত ২ হে তোমারে। 

প্রেশীছে দেবেন্দ্র আর দেববৃন্দ 

চর করি লকঙ্কাপুরে ॥ 

হে হে কপিবর 

কহ জথার্থত তবে। 

না জিয়া ভয় | 

কহ বিবরন সবে ! 

তবে ভয় হনে ৩ 

অবধান কর 

জথার্থ নিশ্চয় 

মুক্ত এহিক্নে 

হবা তুমি কপিবর। 

কি তোমায় কুবেরে প্রেশিআছে চরে 

রক্ষরাজের “গন ॥ 

আথবা সমন কণিছে প্রেশন 

বাঁবনভবন প্রাত। 

কহ সত্য করি 

মিথ্যা না বল্যো ভারথি ॥ 

হে কপিবর কিছ] জলেশ্বর 

প্রেশিছে তোমাক চর। 

কহ সত্য করি ভয় পরিহরি 

নাকরিবা কিছু ডর॥ 
লঙ্কাক বিজয় ইৎসায় ৪ ঝ| হয 

বিণ ধে তোরে প্রেশীছে ৫। 

কহ বিবরন স্বরূপ বচন 

রক্ষশ্বর জিজ্ঞাশীছে | 

তেজ বাঁনরীয় নহে তব শ্্রীয় 
মানত রূপ বাঁনরের। 

ওহে মহা হরি 

০০-2০০০২৩২ 

১ কাঁষণের আজ্ঞা ২ বদ্যপি ৩ হইতে ৪ ইচ্ছা ৫ প্রেরণ করিয়াছে ৬ হও ৭ ধৈর্য ৮ বুদ্ধ » দুল ১* একারণ 

( এই হেতু) করিলাম 

১ 

দুষ্ট শে শময় 

সুন্দরকাও ঞ 

নৈলে কি বানরে মারে নিশাচরে 

জম হয়! রাঁক্ষশের | 

জথার্থ বলন। ন। কর ছলন! 

পিজডাশয় দশানন। 

কিন্তু অন্তথ|য় মিলে মহ! দায় 

সংসয় হবে জিবন || ০ 

এ সব।র মধ্যে কার তুমি বটে! ৬ চর। 

জে সবার নাম পুর্বে করিলে! বাঁনর ॥ 

সে সব তোমারে জদ্দি নাহি প্রেশে এথা। 

কোন গ্রীমজন তবে কহ লত্যকথ। | 

কি কারন রাবনভবন গ্রবেশন। 

জদি নাহ করে তোরে এ সবে প্রেশন ॥ 

গ্রহস্ত বচন হেন শুনি কপিবর। 

রাবন সন্ুখে শুথে তবে ভাতপর ॥ 

ধজ্য ৭ ধরি মা হরি করি চিত্ত স্থির । 

রাবন সন্বোধি বলিলেন মহাবির ॥ 

ইন্্রহৃত নহি আমি শুন লঙ্কের। 

নহি আমি জম আর বরূনের চর ॥ 

ধনেশ সহিত নাহ সথিষ্ত ৮ আমার। 

নহি তাঁর চর লক্কেশ্বর জান শার ॥ 

অিধুঃন অনু বিষু মহাভূ্জ হার। 

নাহি প্রেশে তব দেশে মোরে চর করি ॥ 

স্তন আমি পুন কপিজাতি লঙ্কেশ্বর | 

আশীদ্মাছি আমি তব নগর সত্তর ॥ 

আঁশীয়াছি তব দেশবাসি কাঁল5য়। 

তোমার সাক্দাত জানি ছুহভ ৯ দুর্জম | 

শুন বানি ইহা জানি ওহে লক্ষেশ্বর। 

তব দরশন হেতু চিন্তিত অন্তর ॥ 

বনগন বিদ্ধংশন কৈলামে কারন ১*। 

জেরূপে ভূপের সঙ্গে হয় দূরশন ॥ 
প্প্প্পসপপদ  - পাপাাপাশিিপািশিসীশীশি 

স্» 



৪২ 

আর শুদুর্বার বলিয়ার ১ রক্ষগন। 

কি হেতু বা মম সঙ্গে দিতে আইল রন।। 
যোরে পায় ধাঁয়া জায়! ২ অন্তরবৃষ্টী করে। 

মারে প্রান হেন জান হইয়া অন্তরে ॥ 

আপন রক্ষার তরে তবে সে সময়। 

সমরত নিহত করিলে! রক্ষচয় || 

আমিয়ো পর্বত পিতাঁমহের স্থানত। 
লভিয়াছি দুশ.কর শুন্দর বর কত।। 

পিতামহ অনুগ্রহ করিয়া তথন। 

আমাক বঙ্িল অতি অভয় বচন ॥ 

কোনকালে মম অগ্রপাশত তোমার । 

না হবে বন্ধন এছি জানিবাহা শার ॥ 

শুন রাজা মঠাঙেজা তোমার দর্শনে । 

বন্ধন লৈলাম আগি ব্রন্ষ পাশ হনে ৩। 

মিথা। মোহময় সে সময় আমি হয়া 

ভূমিভলে কুতুহলে নিশ্চিষ্টে গড়িয়া ॥ 

জথন বন্ধনগন হৈলে। বিমোচন । 

তাহাও জান্তাছি ৪ আমি রাজ! দশ।নন || 

পরে নিশাচবে করে রর্জুয়ে বন্কন। 

সেহ বিজ্ঞাপন ৫ মম হে দ্শবদন || 

শুন সার স্বিকার কেল!ম জে কারন। 

বন্ধন হ্বারায় করি তোমার দরশন ॥ 

কাজ বশে বর্ষ যুপাঁশে ৬ লৈগ্গাম বন্ধন । 

দুর্বল কাঁবুন নহে ওহে দশানন।। 

কি করিতে পারে ভ্বত বন্ধন তে।মার। 

ত্রেন ৭ হেন জ্ঞান করি পাশাদ দুর্বার।। 

মহারাজা মহাতেন্র! তোমার দর্শনে । 

আসিয়াছি আমি তব এ লঙ্কাঁভবনে ॥ 

আপি পশপি৭৮--5-৮ ২৯৭৯ পাটি পতি পিপিপি পিসী 2275৩ লি 

রামায়ণ 

কর অবধান বলবাঁন দশানন। 

অপর কারন কর শ্রবনে শ্রবন | ৃ 

অমিত তেজশ ৮ জশ্যন্ত ৯ সন্ত ১* অতি।: 

রবুকুলন্্র দশরথের সন্তুতি ॥ ৃ 
শ্রীরাম শুগুনধাম অন্ুপাম ১১ বেশ। 

মধুর মুরতি রাম গুণজ্ঞ বিশেশ ॥ 

বিশেশ আদেশ তাঁর গুন দশানন। 

নিজন ১২ করি মন করহ শ্রবন। 

জে আজ্ঞা করিছে রাম গুনধাম বরে। 

আর জে বলিছে শ্রীশুগ্রীব কপিশ্বরে |! 
তা অথন ১১ দশানন করহ শবণ। 

তেজ অন্যমন শুন হয়! একমন।|| 

ইতি প্রীশুন্দরকাণ্ডে বাল্সীক রচন। 

হনুমান গ্রহস্ত দুহার সম্তাশন ॥ 

পর্চযাশত সর্গগপদ্ হইল বিরাম। 

হেজ অন্য কাম মন জপরাম নাম ॥। 

[ একপঞ্চাশ সর্গ ] 

মহাসস্তবন্ত বাঁবন্ক দৃষ্টা করি 
বহু অর্থভুক্ত বাক্য আরস্তি *'র।| 

হনুমান বুদ্ধিবান তবে সে সময়। 

রাঁবন সন্বোধি বলে পবন্তনয় ॥ 

মহা প্রাজ্ঞ শ্রীশুগ্রিবরাজের আজ্জাত। 

তবালয় মহাশয় আগমন জ্ঞাত ॥ 

মছেন্দ্রবিজয়ি শুন রক্ষেন্দ্রবচন। | 

কপিল্ত্র কুশল তব কৈছে ১৪ জিজ্ঞাখন || : 

পাশপাশি শি পপ পপ ৮৮ 

১ বলবান ২ পাইয়! ধাইয। যাইয়া ও হইতে ৪ জানিয়াছি ৫ তাহও আমি জানি ৬ রজ্জুলাশে ৭ তৃণ ৮ তমা 

৯ ধশন্থী ১*দধু ১১ তুলনরহিত ১২ নিয়োজন ১৩ এখন ১৪ করিছে 



সুন্দরকাঁ 

কপিশ্বর শুগ্রীব রাজার আদেশন। শুন্তঘরে রৈল পরে জনকনন্দিনী। 
একমন করি শুন রাজ। দ্শানন ॥ কি জানি কি হৈল পন্নসালে সে ভাবিনি ॥ 

উত্তয়ত ছিত ইহলোকে পরে আর। | জনকছুহিত। প্রাণ শীতা কোথা বলী। 
শুগ্রিব আদেশ জত হিতত তোম।র ১।। | আকুলে বিকল রাম সোকক আকলা ৬॥ 

নরকরিবর নরেশ্বর রাজোশ্বর। ৃ রাঞ্জিবলোচন রাম শ্রম পরিহি। 

ধির বির দশরথ নামে নৃশবর ॥ ূ বনে পশী অন্তশী ৭ ভ্রমন বু করি ॥ 

ছিল নর্ধজনার পিতার সমশর । ৰ বিশেশ উদ্দেশ না পাইয়া রঘুনাথ। 

সাস্ত দাত্ত মহাধনুদ্ধর ধুরন্ধন ॥ ৰ বিশ্বমুক নগ৮ প্রতি গেল সে বেলাত ॥ 

পিতাতুল্য গুনবস্ত সন্ত যহাণানি। | তবে জায় পায় বিশ্বুখ সে সময়। 

জেষ্ট শুত সর্কগুনুত যহাদানি ॥ | শুগ্রিব রাজার সনে &ৈল পরিচয় 

কপিশ্বর সঙ্গে পরে প্রতিজ্ঞ। করিশ। 

শীতা অন্তেশীতে রাঞ্জা উদ্ধত ৯ হইল ॥ 

রঘুকুলচন্দ্র রামচন্দ্র গুণালয়। 

পিভাসত্য পালন কারন গুনালয়। 

পব্পাশে বনবাশে গেল মহাশয় || 

তাহার অনুজ মছাভুজ শ্রীন্ষন। 
অনুরক্ত ভক্ত সদ! রামপরীয়ন ॥ | তাহাক 'প্রতিঞ্ঞা করাইল সে সময় ॥ 

আর গুনজিত শীতা জনকনন্দিনি। ৃ চারগ্রীব শুগ্রিবক করিতে ভূপতি। 

এই ছুই সঙ্গতি ২ করিয়া রুমন | র গ্রতিজ্ঞ। করিল জদদি প্রভু শাতাপতি ॥ 

খ্ভিন দুণ্ডক বন পশিল গুনালয়। | শুগ্রবক রাজ্য দিতে ধর্জ করি রাম। 
পশী জশী তপশীর ও বেশে সে সময় ॥ তব ঘখ| বালিক বধল গুণধাম ॥ 

ধন্পথ অবিরত করিয়া আশয়। বলসালি বাঁলিক বধিক্না রঘুনাথ। 

রহিলত অত গুনালয় সে সময় ॥ শুগ্রিবক নৃপতি স্থাপিল দে বেলত ॥ 

পিতানাম' গুনধাম| অন্থুপাম। বামা | তবে রাঞ। উতৎ্দবে দিতার অন্তেশনে । 

রামের বনিতা সিত| পরম উত্তম ॥ দশদিশে কপিক প্রেশীপ রঙ্গমনে ॥ 

দে বিজনে মহাবণে হান্নাইল অপাতে। সহজ্রে সহজে কত অর্জুতে ১ নিদ্ধুতে । 

“ক জানি ক হেল পঞ্ন সালে & অকস্ম।তে ॥ প্রথথবি আকাশ আ/্ছাদিল বানরেতে ॥ 

নুগ অন্তাশনে ৫ বনে রাঘদ তখন। | দশদিশে আহন্িশে ১১ তবে কপিগন। 

বাশে ছিল শিষ্টশীল অনুজ লক্ষন ॥ গিরি মদ নগর করয় পর্যটন ॥ 

সেহ পরে বার্তা তরে ঘরে সিতা ছাড়ি। নানা দেশ বিদেশ নিশ্থেশে ১২ কপিগন। 

গেল বনে চিন্তামনে হয়! ধনুপারি ॥ গগনগধনে কল গমন তখন ॥ 

শপপীপিিশিিি ০০ িশিশীপীশিশপিশাটী পাপা 

১ তোমার মঙ্গলের জন্ত ২ সঙ্গে ৩ তপন্বীর ৪ কুটাবে & অনেংণে ৬ শোকাতুর হই ৭ অগ্বেখণ করিয়! ৮ 

কতনুখ পর্বত » উদ্যত ১* অধুতে ১১ দিব।রাজ্িতে ১২ নিঃণেষে 



$ঃ 

“পরও পপ পপ পপি পাশাপাশি সপাপাপিপপ। 

১ উপাড়িযা ফেলে ২ তুদ্ধ ৩ যুদ্ধে ৪ বীর্যে ৫ জযণে ৬ বুধা 

বিনতানদান 

পরম ভিশন 

কত কত জন 

ধনেশ জেমন 

কত জম সম 

অভিজিতশ্রম 

বরন শমান 

ভয়ানক তান 

বাযুমম কত 

উ্চারে ১ পর্বত 

অতিশয় কুধী ২ 

গরম গুবু ্ধি 

হেন মত কত 

মভামতোদদত 

সিতা অন্তেশনে 

উদ্ভানে ভবনে 

শুন অন্ুুপাম 

মোর নিজমাম 

বলিছি সাক্ষাত 

হনুমান শাম 

শুন গনধাম 

[লতা অনশনে 

এ জক্কা তবান 

(বগুল (বন্তার 

কারুণ [সভার 

লত্বিয়া সাগর 

ওহে লক্ষে 

বলি অতঃপর 

আশ এ নগর 

রামায়ণ 

সম কতঙ্গন 

বল বিক্রমে। 

কপি শুভিশন 

গুজিতখমে | 

মহাপরাক্রম 

পবন গতি । 

কত বল্বান 

মারূতি অতি 

বলে মহোদ্দত 

অতি ইঙগিতে। 

ঘোরশীলা জুধি ৩ 
উদ্ধাল ঠিতে॥ 

সহ্অক শত 

কর্পগ্রবর। 

পর্বত কাননে 

চলে সত্তা ॥ 

রাজা গুন্ধাম 

কর শরবণ। 

বাুধর্ষে ৪ জাত 

তব রাজন। 

মোর অন্ুপাম 

বাজ ধাবন। 

স্থান পধোটনে ৫ 

মমাগমণ ॥ 

পারাব।র পার 

হে দশানন। 

ভোথার নগর 

মমাগমন ॥ 

ওহে লঙ্গেশ্বর 

তব ভবনে ॥ 

দেখিল! তোমারে 

ধর্ম অবতারে 

তগশ্বী তেজস্বী 
বট মহাঞ্শী 
বর লবে অতি 

তুমি রক্ষপতি 

ধর্ম উল্নজ্ঘন 

ওহে দশানন 

ধর্ম বিরদ্ধত 

গেচর সমস্ত 

ধর্ম অবিরোধে 

কাধযগন সাধে 

পরাংমুখে ধর্ম 

এহি দার মর্শ 

তেজিয়া ধর্মুক 

গাপ সেজনক 

ইহ| জানি তবে 

ধশ্ুমত লবে 

তুমি সে ধিমন্ত 

পরম মহন্ত 

তবধিধ জন 

মন আচরন 

আর |নবেদন 

করহ শ্রবণ 

লক্গনে লক্ষিত 

নাহি প্রাথবত 

শ্রীলক্ষন নাম 

অতি গুনধাম 

প্রত রামভক্ত 

ঘোর রনে সক্ভ 

সর্ব গুণাঁধারে 

তুমি সধনে ॥ 

তুমি রাখি 
তুমি রাবন। 

বটে! মহামতি 

অতি শুজন। 

তোমার করণ 

নহে উচিত। 

পাপ হম জঙ 

হে ধর্মান্সিত ॥ 

মকল শুবোধে 

ধর্ম স্বহায়। 

ব্রেথা ৬ সর্ব্ব কম 

হে রক্ষরায়॥ 

কৈলে অকর্মক 

লাগে আমিয়া। 

ধন্মবস্ত মবে 

সদা চিস্তিয়। ॥ 

বটে! মহামস্ত 

কুলত বডু। 

তার! ক্দাচন 

নাসার কতু॥ 

ক1র দশানন 

মম বকন। 

সর্বগুনান্নিত 

এমত জন।। 

গুনে অনুপাম 

রাম অসুত্দ। 

সদা অনুরক্ঞ 

সে মহাতুজ ॥ 



সুনবকা ও 

লক্ষনের ভূজমুক্ত মহান্্পটল | শৃকালে ২ হরন জেন লিংহের জুবতি ॥ 

আর জদি হয় ক্রোধি রাম মহাবল || কালভূজঙ্গিনি জেন ধরে মোহমনে। 

তবে তার ছুর্ধার প্রথর সর আগে। সেহি প্রায় রক্ষরায় সিতার হরনে ॥ 

স্থির হৈতে না পারয় শুরাশুর নাগে।। এক্জে পতিরত| পত্িত্রতা! সিতা সতি। 

বর্গ মর্ভ পাতাল এ তিন ভূবনত। শুরাশুরে ধর্শিবার না ধরে সকতি॥ 

হেন জন নাঠি দেখি আমি স্বরূপত ॥ পুধন্দরে জ্দি কবে রাঁম অপকার। 

রাঘবের অহিত করিয়া আচরণ। শ্রেয় পষ্ট হবে নষ্ট জানিবা তাহার ৩॥ 

সে হুর্জন শুধে কাল করিবে কর্তন ॥ রক্ষ শুন কিবা পুন তববিধ জন | 

অতঃপর লঙ্কেশ্বর করহ শ্রবণ। শ্রেয় পাবে রাম ভার্য যা করিয়া হরণ ॥ 

বঙ্গ করিবার ঢাহ যদি জ্ঞাতিগন || শুন বাক সিতা জজাক জান লক্ষেশ্বর | 

শুনিশ্চিত জ্দ হিত চাহ আপনার । নহে দিত। সে অশিতানযনি সত্তর ॥ 

তবে বলি ভুপ ছিত উপদেশ শার |! হে রাজন সেহিজন লঙ্কাবিনাশীনি। 

ন্রমণ্যে নগ্ধে ১» রাম বিবৃধ সমান । ূ তব কালরাব্রিরূপ| সে রাঁধরমনি ॥ 

সে নামক দিগ। সিত1 হও পারন্রান || তপস্তাসমূহ দ্বারা তুমি লক্ষেখর। 
মম সমচিত হিভ মানি বান তবে! দশযুণ্ড লভিরাছ অক্ষর অজর ॥ 

'সলাক দামক দ্বেও পরম গৌরবে ॥ ৃ তাঁক গুনধাম রাঁম ক্ষেনেকে ৪ নাশীবে। 

গল্প অর্থ ছু বাকা বলিলাম এ জে। রামের অশাঁধ্য নহে শুসাধ্য জানিবে ॥ 

প।লন করহ মম বাকা মহারাজে ।। হানি বান তন প্রান হেলায় হরিতে । 

শুন রক্ষম্বাম আম ত৭ লঙ্কাপুনে। ৃ রাম সক্ষ € ওহে রক্ষ জানবে নিশ্চিতে | 

দে'খলো জনকদুঠিতা (সত মাপে তার সর্ব গর্ভ ৬ খর্ব কগিবে রাঘবে। 

ছলে জত্বে নিতারত্ব লভিহু রা্গণ। ৰ হারাবা জিবন ধন এহি ভবশবে ॥ 

£ববতক শুলতে লতি দশানন |! ৰ তুমি তপবির্ষেষ সন্ত মান আপনাক। 

করিলে দশন হঃখমন জানকিরে । | অঙ্জর অমর আমি কে মারে আগাক || 

িশম হইবে ভূপ দর্শনের পরে এ | রাজ] শুন গর্ভ ৬ পুন এহি জে তোমার । 

বল মন্ম সেশ কর্ম হবেজে গ্রকার। ূ দেবাশুর আগে সাজে এহি জান শার॥ 

তার 'হতু কপাপেতু রাম গুনাধার ॥ ৃ তব গর্ব হবে খর্ব রামদরশনে। 

লক্ষনে লক্ষিত! গুতা শীতা সৃতি । ৃ আমি বুঝি কেশে তব ধরিছে সমনে।। 

মোকাকুলে নিরাকুলে দদ| হুষখমতি | ূ শুগ্রিব রাঁজাত তয়ে অপর তোমার । 

গুন দশস্বন্ধে তব লক্গদ্ধে দে সত | ৃ গুন ভুগে কোন রূপে নাহিক নিস্তার ॥ 

পপ পপ 

১ সা ২ শৃগালো ৩ তাহ!র মঙ্গল স্পষ্ট নষ্ট হইবে জানিধে ৪ ক্ষণমাতে ৫ নমর্থ ৬ গর্ব 

শি শশী শিপ পাস শক -০ ৭ 



পাপা ১পতিশ৭৮-৮-7 শিট পপিশিশাীশিশিশ 

১১ 

মঙ্গাশয় মহাভয় শুগ্রিবত হনে। 

গুন দশগ্রীবে না এড়াবে তার রনে ॥ 

তর প্রান পরিান না হবে কখন । 

শুগ্রিব রাজার শনে হৈলে দ্ররশন || 

ধশ্মাধন্ধ কর্ম বহু করিছ পূর্ববত। 
ধন্মুবলে অবিকলে এবিভব জত ॥ 

বলী মর্ম অধর্ণা কর্্মক আঁচরনে। 

অকস্মাত তোমার নিপাত দশাননে ॥ 

অতঃপর লঙ্গেশ্বর অধর্দ্ের ফল। 

সিদ্বে পুপ্ধমান ১ ভূ্তী রুক্ষ মহাবল ॥ 

শুনিয়া কালে জনস্থানেতে জেমন। 

এর ধুশনের ২ হৈচ্ছে সমরে মরন ॥ 

বনে রাম সনে রনে হইল নিধন । 

আদ বলশালি বালি বাজার মরন ॥ 

শুনআাছ নাকি কিছু বাকি য়াঁছ আর ৩। 

আর রাজা শুনছ কি কৌন সমাচার ॥ 

গুনধাম রাম আর শুগ্সিব রাঙ্নে। 

সথত্ত ৪ হয়েছে দুজনার জে কারনে ॥ 

হহ। জানি ম্হামানি আপন ঠিতক। 

চগ্থা কর শিক্জ (5ত্তে রঙ্ষের রক্ষক ॥ 

আমাক জাননা তুমি রাঁভা দশানন। 

মহবলসালি আম পবননন্দন ॥ 

তব শব শেন! সেনাপতি রথ হয়। 

প্লেবের অশক্ষ রনদৃক্ষ রক্ষচয় ॥ 

তর সব বান্ধব আমাত্য সমন্লিতে | 

একাকি ষে পারি আমি বিক্রমে মথিতে ॥ 

ওম সম অনুপম পরাক্ঞম মম। 

1বক্রমতে আক্রমিতে না পারয় জম ॥ 

আর শুন সুনিপুন করি নিজমন। 

স্তাগ্রব অগত বাঁম রাঁজিবলোচন ॥ 

রামায়ণ 

করিছে প্রতিজ্ঞা অতি সে জে মতিমান। 

শুনিয়াছ তাহা নাকি তুমি বলবান ॥ 

জে জন দুর্জন দিত! করিছে হরন। 

তাক সবান্ধবে নিব সমনসদন ॥ 

রাঙ্জিবলে]চন এহি প্রতিজ্ঞা করিছে। 

কপিশ্বর অপর কপি যে তা শুনিছে ॥ 

আর বলি মহাবলি করহ শ্রবণ । 

কি কারনে কৈলে তুমি সিতা আহরন ॥ 

সিতার গ্রহনরূপ কালপাশে শস্ত ৷ 

হৈয়াছে। বন্ধন দ্রশানন বলবন্ত ॥ 

অতঃপর রক্ষেশ্বর চিন্তহ অথন ৫। 

আপনার চিত্তে নিজ হিতে দশানন ॥ 

এহি বলী মৌন হৈল পবনকুমার | 

অভয়ন্ৃদয় বশী রৈল সে দুর্বার। 

হনুম্ বাক্য জত করনগত করি। 

আর দেখে হষ্টে বাক্য কয় মহ।€রি ॥ 

আটোপ করিয়া কোপ কহে কথাচয়। 

প্রতাপী পরম কপি তবে সে সময় ॥ 

কপিপ্রবিরের শুনি বিপ্রীদ্ধ ৬ বচন। 

ক্রোধে অতি সে ছুর্মতি জালল শুখন। 

বিংশতি লোচন অতি আরক্ত কিনা । 

ভ্রকুটা কুটাল মুখ তবে গ্রকাশি 1 

ণ্মাবন্দু হইল ইন্দু সমান ব্দনে । 

নির সত্দলে জেন নিরাবন্দুগনে ॥ 

করে করে মণ্দি পরে তেজি খরশ্বযশ 9। 

গঙ্জন করিল ঘোর জলদসঙ্কাশ ॥ 

বোলে কে আছেরে কাছে নিশাচরগন। 

মার শীন্রতর আশী বানর ছুর্জন ॥ 

এজে থুদ্ ৮ রুজ্্রগ্রায় মানি আপনাকে । 

এতো বড় গঠ বাক্য ৯ বোলয় আমাকে ॥, 
শিস 

১ যাহা শ্তপীকৃত হইতেছে ২ দুঘণের ও আর কিছু কিবাকি আছে ও বন্ধুত্ু € এপনঙ অপ্রি্দ ৭ শ্বাস ৮ কুদ্র 
» গ্র্বিত হাক! 



ইতি ্রস্ুন্দর।কাণ্ডে বাল্পীক রচন। 

ছতবাক্য নাম সর্গ হৈল সমাপন ॥ 

একপঞ্চাশত হ্বর্গ হইল বিরাম । 

তেজ মন আন কাম ১ জপ রামনাথ ॥ 

রীহরেন্ত্র ভৃপে বোলে এবারে এবার। 

জ] কর করনাসিন্দু ২ গুনে আপনার || 

সস 

[ দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ ] 

ধিমন্ত সে হন্ুমন্ত বধ নিমিত্ত ৩। 

জর্দ আজ্ঞ] করিল রাবন সেকালত ॥ 

অকার্ধের উপস্থিত নিশ্চিত জানিএ] ৪ । 

কিছুক্ষনমান ৫ নিজ অন্তরে চিন্তিয়া ॥ 

অতি মতিমান জ্ঞানবান বিভিশন | 

পুটপ।নি হয়া বানি বলিল তথন ॥ 

হে হে পির বিরশমনি নৃপমনী । 

কেন হেন অধন্নক আচর আপনি ॥ 

ধর্মের বিরুদ্ধ কর্ম কর কি কারন। 

ইহলোকে পরলোকে মন্দ হে রাজন ॥ 

তোমার সাজেশ আজ্ঞা নহে এবন্ধান। 

নিব্দেন অধধান কর জ্ঞানবান ॥ 

অজুক্ত কপির প্রান করন নিধন। 

এ জে অত অধন্দ জাঁনিবা হে রাজন ॥ 

জানিবা প্রস্থত ছতগন বধ্য নয় । 

এহিমত সাধু জত অবিরত কয়।। 

কিন্তু এ জে মহারাজে অপ্রীয় তোমার | 

কহিতেছে বারঘ্ার এ জে ছুরাচার ॥ 

জুন্দরাকাও 

০ শশা শীট নাশ শাশীশীশটি িশাীশীাীশিিিশাটিিিশিাাশীািাাাাটিিশিাঁ শীট শশশীশশীশ টিটি 2৮:৫৮ রর 

১০১৯৮ 

৭ 

আর জত অগ্রীম্ম করিছে আচরন । 

সমরে মরিল জত নিশাচরগণ ॥ 

অতঃপর লহ্ষেখর কয় শান্ত্রচয় ৷ 

দুঙ্ের বিবিধ দণ্ড আছে অতিশয় | 

ইহার দেহার ৬ একন্থানে রক্ষেশ্বর | 

বিরূপ করিয়া কর বাহির নগর ॥ 

অথবা কশায় কায় করিয়া তাঁড়ন ৭। 

ছুর কর ছর্জনক ছরে হে রাজন ॥ 

অথবা ইহার শীর করায় মুগুন। 

লঙ্কা নগরত ছুষ্টে করাও ভ্রমন ॥ 

দরিয়া ঢোল উত্তরোগ করাক সকলে । 

রাঁবনের সন্ত এহি শে দশামিলে ৮ ॥ 

ইহ1 বিন! অন্য স।স্তি নাহিক ছুতেরে। 

বধ পুনু ধর্শাত বিরৃদ্ধ রক্ষেশ্বরে ॥ 

শান্ত্রচয় এহি কয় মিথা। নম ভূপে। 

দুতবধ সাঞ্জে না লিখয় কোনরূপে ॥ 

মহারাজা মহাতেক্সা আন্তি কি কারন। 

ধন্ম হনে বিচলীত হৈতে কর মন্ ॥ 

অত্যামর্শে ৯ ক্রোধবশে অজশের কাঁজ। 

কেন হেন অকাঞ্জ আচর মহারাজ ॥ 

দেখ শুবিক্ষ/ত জতি সাধুমতি জন । 

হটাত ১* ক্রোধের বশ না হয় কখন ॥ 

ধন্ম অর্থে পোকতগ্রে সাস্ত্রঙ্ঞানে আর। 

দেবাশুর নরে নাহি সমন তোমার | 

তোম।র সমান বলবান জানবান। 

না হইছে না হইবে লাহি বিদ্যমান ১১ ॥ 

মহারাজা উগ্রতেজ। কপিবধ হনে ১২ । 

কিছু গুনগন আমি না দেখি নয়নে ॥ 

পিপি 

১ অন্ক কাজ ২ করণানিক্ষু ৩ জন্য ৪ জানিয়! ৫ অল্পক্ষণ ৬ দেহের ৭ পাত্রে বেজ্াথাত করিয়া! ৮ রাঁবণের 

চি হইলে এ দশ! প্রাপ্ত হয় ৯» অতি ক্রোধে ১* হঠাৎ ১১ বিদ্যমান ১২ হইতে 



৪৮ 

রঙ্গরায় তব প্রায় পুন্যকায় জন। 

নাকরয় তার! গাপকর্্ আচরন ॥ 

শুন রক্ষস্বামি আমি করি নিবেদন 

জে ছুর্ম যনে এহিজনে করিছে প্রেশন ॥ 

তাক দণ্ড দিবাঁক জুক্ত বধ জে উচিচ। 

তাক চণ্ড দণ্ড কর হয়া কোপান্িত ॥ 

শুনছে ধর্দজ্ঞ গ্রাজ রাজ্ঞ লঙ্কাপতি । 

ভাল মন জে ছুতে পরার্থে নিগদতি ॥ 

গ্রান্জত সে ছুত বধ্য নহে কদাচন | 

লঙ্কাপতি হেন নিতি কছে শান্সগন ॥ 

আস বার গুণাধার কবি নিংবদন। 

এ চর্য ষন বাঁরক করিলে নিধন | 

ভন আগ্রগন্য কপি না দেখি এমত | 

ইনি দিনে অনাজনে আস শ্বরূপত | 

ছুদ্তার অপার পারাবার পার হয়া। 

আমীবেক এথা তথাকার কথ! লয়া । 

অতঃপর লঙ্কেশ্বর করহ অবণ। 

ক্ষেমা ১ কর রঙ্ষেশ্বর ইভ।র মাহন !। 

ইহার মারনে মোর মনে হেন লয়। 

সে কো রাম লক্ষন ছর্য যন ছুরাশয় || 

কি গ্রকাঁবে কার দ্বারে বার্তীক পাইবে। 

এথাকার সমাচার কিরূপে জানিবে ॥ 

না জানিলে সে দুশীলে ২ জুদ্দীত ৩ উদ্ধ। 
কি প্রকাঁবে ইহাবে ঝছিয়া সে স্থানত ) 

অতঃপর লক্ষেম্বর মোর মনে লয়। 

জুদ্ধজোগকর্ত। বটে এহি ছুবাশয় ॥ 

শমনদ্রমনকর্তা তুমি দশ।নন । 

শরেষ্টোতম অঙ্গুপম তুমি হে রাজন ॥ 

বিপুলবিক্রমি জিভশ্রমি তুমি ভূপ। 

দেবাস্তরে নরে নহি তোষার স্বরূপ 

রামায়ণ 

পপ সপীপাশ শিপ শপ সপ 

তপস্থী তের্স্বী তুমি অমিততেজশ। 

শুরাশুর গন্ধর্ব এ সব তোমার বশ 

সবাক অবাক কর্ত। ৪ তুমি লক্কেশ্বর | 

তবাজ্ঞাবাহক সদ। জত চরাচর ॥ 

তুমি শুদুস্বহ তব সহ ঘোর রনে। 

কি করিতে পারে নরে সে রামলক্ষনে || 

তব সঙ্গে আহনে সেহবেপরাক্গয়। 

মহাশয় সুনিশ্চয় লভিবা বিজয় ॥ 

তব লব অশন্তব জোদ্ধা মহাবল। 

সমরত ভরে জাক দেব আখওল ॥ 

সে জোন্ধাপটল সদা অটল শমরে। 

তার] লব তব হিতরত রক্ষেশ্বর ॥ 

তোমার বিগয় বাঞ্চ আমার সতত। 

সমরে অভির শবে শুজান মহত ।॥ 

সবে তস্ত্রবের্ভা মধ্য অতি শেষ্টতর। 

তবে শুর সহাক্ররকম্শী নিশাচর || 

ধনুদ্ধর ধুনন্ধর অতি চিত্রজুধী ৫! 

কাঁলাস্তক জম সম হয় জদি ক্রোধি ॥ 

গুনজ্ঞ কৃতজ্ঞ ওজ্ঞক জপত তৎপর ৬। 

তপের প্রভাবে সবে দ্বিতিয় ভাস্কর ॥ 

সবে কুলধর্মা। উগ্রকন্! নিশা: 1 

মৃহত কুলত জ।ত সবেত 'ওর॥। 

তার! সবে সঙ্গে রঙ্গে তুমি লহ্বেশ্বর | 

জুদ্ধত উদ্ধত হয়া করছ দম || 

অত:পর লক্বেশ্বর এ জে কপিবর। 

গিয়া তথ! তব কথ! বলুক সত্তর ॥ 

ডাঁকিয়৷ আঁনুক গিয়া সে রাম লক্ষনে | 

অল্প আছ মির্ভ,কল্প ৭ সেহি দুইজনে ॥ 
ইতি শ্রীশুন্নরাকাণ্ডে বাধ্িক রচন। 

বিভিশনবাঁক্য সর্গ গ ছৈল সমাপন ॥ 

১ ক্ষমা ২ তুঃশীলে ৩ যুদ্ধ ৪ তুমি সকলকে বিশ্ঞয়পয় করিয়াছ € বিচিত্রযুদ্ধকুশল ৬ বজ্ঞ ও পে নিক্নত ৭ মৃতপ্রায় 



শ্র্গারক।ও ৪৯ 

দ্বিতিয় পঞ্চাশ সর্গ গ হইল বির।ম। লাুল করছ দগ্ধ আনিঞ! ৭ দহন। 

ছাড় মম আন কাম জপ রামনাম।॥ লাঙ্কুলের লষ্টে ৮ হবে অতি অভোশন ৯॥ 

দেখ মন ধন জন জিবন জৌবন। লাঙ্গুলক ১* কর সিগ্ত্রে দহনে দাহন। 

ক্ষেনিক ১ এসব দেখ জেমন সপন ॥ পুশ্চহিন ১১ হয়া দিন ১২ হোক এছুর্ধযন॥ 
নিদ্রাভঙ্গে জেবন্ধান ২ বিফল সপন। জ্ঞাতি মিত্র সবান্ধবে তবে সবে মিলি। 

মহাঁনিদ্ব। ছৈলে সেহি গ্রায় ৩ ধন জন ॥ দেখুক অবস্ত| ১৩ সে শুগ্রিব অল্পবলি ॥ 

ইহা জানী মানী বানী আমার অধন। রাবম বচন শুনি তবে সে সময়। 

সদ! স্মরে সেহি রাম রজিবলোচন ॥ ক্রোধান্লিত কুবিত ১৪ পুরিত্ত রক্ষচয় ॥ 

শ্রীহবেন্দ্র ভূপে কয় তাঁরকর্রন্ধ রাম। অতি জর। ১৫ কার্গাশের গড়া বন্ত্রগন। 

ডাক গুধে মুখে পান! সে বৈকুষ্ঠধাম প্রতাগী কপির দে ছ্ধে লানুর ১১ ভিশন ॥ 
বন্ত্রগন আঝেষ্টরন করি রক্ষগন। 

আনন্দে মগন অতি রাক্ষশের মন ॥ 

হনুমান জ্ঞানবান দেখয় তখন। 

নিশাচর কৈল নিঞ্জ লাঙগুর ১৬ বেষ্টন। 

[ ।ত্রপঞ্চাশৎ সর্গ ] সেসময় সদদাশয় পবন তনয়। 

বাড়াইতে লাগিল কলেবর অতিশয় ॥ 

বিভিশন বচন শুনিয়া দশানন। সে সময় সে ছুর্ঘ য় রক্ষচয় শুথে। 

দেশকাল বুঝি ভাল বলিয়া তখন ॥ তৈলমিক্ত লাঙ্গুরক করিল কৌতুকে ॥ 

শান্তর উক্ত সেজে জুক্ত বাকাত তখন। | দ্াক্সন দহনগন আলীয়া তখন। 
কিছু তুষ্টে চন বলিল দশানন ॥ লাঙগুরত লাগায়৷ দিলেম রক্ষগন॥ 
শুন শুন শর্ধ যন ৪ বিভিশন শুদ্ধমন। ৰ শু কাষ্ঠে দহে জেন দারূন দহনে। 

বলিয়াছ শুুদ্ধি উচিত বাক্যগন ॥ ূ সেহি প্রা হৈল তায় জাজল্য জলনে। 

সত্য হয় ছুতচয় অবদ্া ৫ সতত। তবে সে সময় সদাশয় কপিবর | 

বিভিশন বলিয়াছ কথ সান্ত্রমত ॥ সহ বহ্ছি লাঙগুর ভ্রমাঁয়। ভয়ঙ্কর ॥ 

বধ বিনে অন্য দণ্ড করন উচিত । ূ নিকটন্ত ১৭ জত আছে কাছে নিশাচর । 

বলি মর্ম সেহি কর্ম করহ তরিত ॥ ৰ লাঙ্গুর প্রহারে তারে নিল জমঘর ॥ 

কপি সকলের হয় লাঙ্গুলে ভূশন । তগ্ন দস্ত কারে] অস্ত ১৮ নিকলি তখন। 

তাক করিবাক লাগে অশোভা অথন ৬ ॥ কতঙ্জন রুধির করিয়া উদ্মমন ॥ 

ক্ষলস্থার শী ২যেরপ ৬সেইপ্রকার ৪ সাধু ৫অবধ্য ৬ এখন আনিয়া ৮নষ্টে » তৃষণ-বিহীম 

১৪ লাঙ্গুলকে .১১ পৃচ্ছহীন ১২ দ্বীনী ১৩ ন্ববস্থা ১৪ কুপিত ১৫ অতিশয় পুরাতন ১৬ লালু 

১৭ নিকটস্থ ১৮ অন্ত্ু। 

ণ 



ই রামায়ণ 

, সমন সন কৈল গমন তখন । . রামথ্তে রত সে শতত শুশর্য ধনে। 

মিকট তেছিয়া পলাইল রক্ষগন | মন্দমতি অতি সে ছুন্লিতি রক্ষগনে || 

অন্ত্র সন্ত্র লয়া হয়! তবে রক্ষগন। চও দণ্ড করিবার ধরয় সকত। 

পৃনর্বাঁর কাছে তার আশী রক্ষগন ॥ ন! দণ্ডিল লিষ্টশীল তবে পেকাঁলত ॥ 

সজল জলদে জেন বরশ সময় ১। সহিয়া রহিয়। রাঁক্ষশের পিড়াচয়। 

তড়িত জড়িত অতিশয় বিরাজয় | ক।লক অপক্ষা ৫ করি রহি সদাশয় ॥ 

চারিপার্শে হর্শে আবরিছে রক্ষগন | অমর্শপুরিত ৬ ঘত নিশাচরগন। 
মধ্যে সোঁভা করে তার পবননন্দন ॥ নিদ্ধয় হৃদয় করে লাঙ্গুর দহন ।। 

চপল] সমান তেজবান হন্ুমান। দিপুবস্ত মতান্ত জলস্ত ছুভাশন। 

রাক্ষশ মেঘত জেন সোভে বিছ্বামান ॥ নিরক্ষন করে পরে পবননন্দন ॥ 

আবৃত হইয়া কপি রাক্ষশমগলে | অশকতবত ৭ হয়া রহিল তখন । 

অভয় হৃদয় বাঘুশডত মহাবলে ॥ তবে সে কালত ছুষ্ট নিশাচরগন ॥| 

নিজ চিত্তে চিন্ত। করে পবনতনয়। বন্ধন র্যযুক ৮ সবে করিয়া ধারন। 

ইহাত অধিক কি করিবে বক্ষচয় ॥ রাজসভ] হনে রল্গমনে তাতক্ষন ৯ ॥ 

নিকালীর। ১* নিয়! চলিবার করি মন। 

ছরা১ারগন ভার বান্ধিয়। তখন ॥ 

হর্শে অতি সে ছৃন্মাতিগন সে সময়। 

শঙ্খ ভেরি নিস্বন করিল অতিশয় || 

ব্লবস্ত দুরন্ত জতেক “নশাঁচর । 

ভার করি ধার হরি চলিল স্বর ॥ 

বহুদ্বারে লয়া তারে চলিগ তখন 

লাঙ্ধ্ুরের দিগ্তানলে পবন্ননশ ॥ 

বন্ধন করি পাছে করয় দূহন। 

বিতগু। বচনে আর করয় তর্যযন ॥ 

ইহাত অধিক আর মোরে কি করিবে। 

এখনে জেমোন ২ হবে সবে তা দেখিবে ॥ 

কোন তৃচ্ছ পাশ নাশ করনে আমার। 

জ।মিনি হইলে ক্ষয় হবে একবার ॥ 

তেজি সন্কা এজে লঙ্ক। করিব ভ্রমন। 

দেখিব বিচার করি নানা স্থানগন ॥ 

-৮ শা শা 

রাত্রি ৩ নাহি দেখি আমি ছুর্গগ পথগন। দিশ পাশ প্রকাশ দেখধ -.কাঁলত। 

এ কারনে পজ্যটাব ৪ এ লঙ্ক!ভবন ॥ রাক্যশের ১৯ নিকেতনগন নানামত ॥ 

কর্কশ রাক্ষশে পিড়া করে মোরে অতি। আনরলিকাচয় ১২ অঙিশয় মনময় ১৩। 

মনশ নহে জে মম এ দুঃখ সংগ্রতি ॥ ইন্্রগৃহপ্রায় সমুদায় বিরাঁজয় ॥। 

এহিমত সে কালত অন্তরে চিত্তিয়া | রাজপথ মাজে শুবরাজে গ্রিচয়। 

রহ্থিল পবনশুত নিশ্চেষ্ট হইয়] || কাঞ্চন কলশে শোভা করে অতিশয় ॥ 

আপা ৮ সাপ পাপা শাপপীপপসপীপীপিপাপাশি টিপতে সপিশাাকাটিটিটিিিিটাীটা 

১ বর্ধাকালে ২যেমন ও রাঁজ্তিতে ৪ পর্যটন করিব ৫ সময় অপেক্ষা ৬ ক্রুদ্ধ ৭ শক্তিহীনের মত ৮ রজ্দুকে ৯ সেইক্ষণে 

৯* বাহির করিয়া ১১ রাক্ষসের ১২ অক্টালিকাসধূহ ১৩ নুন্দর। 



সুন্দরকা্ড 

বাপি ১ কুপ তড়াগ পৃশকন্নি ২ সরোবর । 

সররূহে ৩ শোতাকর অঠি মনছর ॥ 

দেবগ্রীহচয় মনোময় লোভাময়। 
জৌতি্ম র লিঙ্গচয় তাত বিরাজয় ॥ 

নানাস্থানে নানাখানে দেখি নানাযত। 

বিস্ময় অন্তরে কীবরে সেকালত | 

বোলে ধন্য ধন্য লঙ্কানগর শুন্দব। 

পুরম্মরপুর জিনি শোভ] মনোহর || 

লাঙগুরত অগ্নি দিয়া নিশাচরগন | 

কপি লয় হ্ৃষ্ট হয়া চলিল তখন ॥ 

হেন দেখি হয়] শুখি নিশাচরগনে। 

সিতাস্থান প্রয়ান করিল রঙ্গমনে ॥ 

সেহি বার্তা নিঞা ৪ তথা গিয়া হর্শমনে। 

সিত।ক সম্বোধি কহে নিশচরগনে ॥ 

রজার দুহিতা সিঠা করহ অবন। 

জর সঙ্গে বঙ্গে তুমি কলে সম্তাশন || 

ভার লাঙ্গুরত অগ্নি দিধা রক্ষেশখর | 

আজ্ঞ| দিল করিবার বাহির নগর || 

দুর্ধযনক উচিত করিল জক্গেশ্বর | 

দেখ লীতা তার সঙ্গে কত নিশ(চর ॥ | 

রাক্ষশীর হেন বানি শুনি শীতা সঠি। 

আপন মরন প্রায় মানি ছু অতি।। 

অতিশয় অগ্রয় সে বচন শবনে | 

মিরে বজাঘ।ত হেল হেন মানি মনে ॥ 

সোকে দুষখে সস্তুপ্ত হইয়। অতি শতি। 
কপির মঙ্গল হেতু চিন্তিঘ়া সুবতি || 

কপি রক্ষাতরে পরে জনকনপ্দিনি। 

অগ্রিক করিল ভক্তি রামের বন্দিনি | 

সম পাপা পপ পা পপি পিটিশ শশা শিতিতিতি 

১বাপী ২পৃক্করিণী ওপম্মে ৪ লইন্া 

১১ এখন ১২ উক্তি 

৫ স্থাম ৬ তীঞাতে ৭ অবিরত ৮ বৈশ্বানর 

৫৯ 

পুটপানি হয়! বানি বলিল তখন। 

শুন শুন প্রভূ ভগবস্ত ছতাশন্ ॥. 

কর অধধান প্রভূ কর অবধান। 

ছুখিনি রমনি নাহি আমার সমান ।। 

হুর্বাদল শ।ম ৫ রাম রাজিবলোচদ। 

তাত ৬ রত অতিরত ৭ জি মোর মন 

তবে রক্ষা কর বশ্তানর কপিবরে। 

নিবেদনে অবধান কর বগ্ানরে ৮ ॥ 

আর জি করিয়াছি গুরু গুশ্রশন »। 

জদি কোন তপশ্ঠা করিছি আচরন ॥ 

জদদি একপতিবরত আছয়ে আমার । 

একান্ত জগ্পি ভক্তি রামপদে শার ॥ 

সয়নে সপনে ধ্যানে জ্ঞানে রাম বিনে। 

জ্দি অন্থব্রত ১* রত নহে মোর মলে ॥ 

তবে প্রজাপতি সর্ধগতি হুতাশনে। 

রক্ষ/ কর বশ্তানর পবননন্দনে ॥ 

মান্গতিক প্রতি হও প্রীতি ছতাশন । 

কল্যাণ করিয়া কর অখন ১১ রক্ষণ ॥ 

জরি মোর সঙ্তাব অন্তর অনুক্ধন। 

বিজ্ঞাপন আছে রাম রাজিবলোচন ॥ 

তবে দয়াময় ছুতাশন এ সময়। 

রক্ষ! কর কপিবর পবনতনয় ॥ 

মুগাক্ষি সিতার শুনী কাকুতি উক্তি ১২। 

তবে প্রঞ্জাপতি জজ্ঞপতি সর্বগতি ॥ 

বহ্কি অভিমত কর্নগত করি তার। 

দ্াহগডন সিতল করিল আপমার ॥ 

হনুমান গ্লীতে অতি গ্রীতে সেকালত। 

অগ্নি ছেল মে কালত মহাহিমবত ॥ 

৯» শজীধা ১* আগা 



২ 

& জনল ১* আনন্দ পাইক্গ। ১১ উচ্চ ১২ ধ্জপতাকার ১৩ দ্বার 

রামায়গ 

ধূমকেতু তার রক্ষাছথেতু যে তখন । 

আগন তেজক হাশ করিল জঙ্ন ॥ 

বিধুম হইয়া ছেল দান্ধল্য জলন। 
দেখি হেন তুষ্ট লভিলেন রক্ষগন। 

শুদক্গিণাবর্ছে জললেন হুতাশন । 

দেখি হরশীতা পিত| শুভের লক্ষন ॥ 

বামুশ্ডত অদভুত দেখে লে লময়। 

জাজল্য হইয়৷ ঘোর জলন জলয় ॥ 

তথাচ না করে দেহ দাহ বচ্ঠ।নর। 

চিন্তায় চিন্তিত চিত তবে কপিবর ॥ 

বিস্ময় হৃদয় সে সময় চিত্ত! করে। 

কি কারনে দাহন না করে বন্যানরে ॥ 

বশ্ানরে না করে দাহন কি কান । 

কিছুমান ১ বেথা ২ জ্ঞান না হয় অথন ৩॥ 

সিদির সময় জেন নিশির সিতল। 

সে বন্ধান ৪ হয় ডান নকল অনল ॥ 

অতি গুশীতল জ্ঞান হয় সরিরত। 

অশভ্তব মনে মনে কপি সে কালত ॥ 

হনুমান অঙ্গুমান করে সে সময়। 

না পারি বুঝিতে কিছু বিচ্মর হৃদয় ॥ 

প্রতাপী সে কী চিতে চি্ডে সে ময় । 

অশন্তব শব আমি দেখে অতিশয় ॥ 

সমুদ্র লঙ্ঘন আমি করি জে কালত। 

অশম্তব দেখিলাম সাগর মধ্যত | 

রামের কৃপায় অশস্তব অতিশয় । 

সমুদ্র মধ্যত দেখিলাম সে সময় ॥ 

মৈনাক পর্বত জলে উঠিল আপনে । 

অশস্তব এজে অতি দেখিলো নয়নে ॥ 

রাঁম হেতু জদ্ধ জলে ভাশীল পাশান। 
৮ িাশাাশাপ্প্স্পীসেস 

তবে রাঁমপদবলে ইতে ৫ হবো ত্রান ॥ 
গুনধাম গ্রভু রামচরণের বলে । 

পারাবার পার হইলাম অবিকলে ॥ 

রামপদ্দ বলে বহ্ছি করিবে রক্ষন। 

এজে দিপ্ত বস্ত অতি জলম্ত দহন ॥ 

আর পতিত্রত! রাম অনুরতা শতি। 

জনকদুহিত! সিত] ধর্ম্ান্নলিতা অতি ॥ 

তার আশীর্বাদে এ প্রমাদে এড়াইব। 

গুনধাম রাম কাম ৬ অবশ্ঠে সাধিব ॥ 

আর গুনধাম রামচরণকপায় ॥ 

এ সঙ্কট অপ্রয়াশে ৭ এড়াঁব নিলাঁয় ৮ || 

মোর পিতা অনিল আনল ৯ সহ সথা। 

সে কারনে দহনে করিবে মোরে রক্ষা ॥ 

হুতাশন একারন মোরে ন| দহিবে। 

অবশ্তে করিবে রক্ষা সঙ্কটে তারিবে ॥ 

এহিমত অন্তরত নিশ্চয় করিয়া । 

শুমতি মাকূতি অতি হর্শক লভিয়া ১০ ॥ 

লঙ্ক(পুরদ্বার পাইলেন সে সময় । 

মাধরাধর সম উচ্ছ ১১ বিরাজয়। 
উশ্চ দ্ধজ পতকার ১২ তায় শোভাকর। 

মনির তোড়ন অগ্রে অতি মনোহর ॥ 

দ্বারা ১৩ পার] পুন্যকায়! মহাঁহরিবর | 

হইল তখন অতি আনন্দ অন্তর :। 

মহ(শৈলরাজ প্রায় মহাকায় কার। 

আরধার মায়া করি খুদ্র দেহ ধরি ॥ 

রঙ্জুপাশ হনে যুক্ত হেল মায়ারলে 1 

রঙ্জুপাশ বন্ধনাশ হয়া অবিকলে ॥ 

পুনরপী কামরূপী মহা কপীবর। 
ধরাধর সম হইলেন দেহধর ॥ 

১ কিছুমাজজ ২ বাথা ৩ এখন ৪ দেইরূপ ৫ ইহা হুইতেঞ্ড রামের কাজ ৭ অনায়াসে ৮ অবহেলার 



ইতস্তত সে কালত করি নীরক্ষন। 

সেহিম্বারে পাইল এক পরিঘ তিশন ॥ 

কপিবরে তাক করে নিলা ১ করে ধরি। 

নিশাচর আছে যত কাছে রক্ষা করি ॥ 
থাক থাক বাক ২ তাক ও বলিয়! তখন। 

পরিঘক ধরি হরি পবননন্দন ॥ 

মহামার আরম্ভিল তবে সে কালত। 

কাছে আছে সে কালত নিশাচর জত ॥ 

কুতুহলে ভূজবলে মথে রক্ষগন। 

কার সক্তি না হইল দিতে তারে রন ॥ 

গলায়নপরায়ন হৈল লে সময়। 

নিকট তেঞ্জিয়। সে বিকট রক্ষচয় ॥ 

বিমুক্তকুগুল হিনবশন হইয়া। 

গলাইল সে সময় পরান লইয়া | 

বহুতর নিশাচর জমঘর প্রতি । 

চলিল সে বেল! বলে মথিয়! মারূতি ॥ 

অবশিষ্ট নিশাঁচরগন সে সময় । 

লঙ্কা অভিমুখে দৌড় দিল গ্রাণভয় ॥ 

জেন শ্বেন্গন ব্যাদ্বভমসস্ত ৪ অতি। 

বনাস্তরে গতি করে সচকিত মতি ॥ 

জুদ্ধ হয়া ভূদ্ধ দিয়া বিক্রম করিয়া | 

বছুতর নিশাচর সমরে মারিয়া || 

চগুবেগবস্ত হনুমস্ত সে সময়। 

লঙ্কাপানে নয়ানে চাহিয়! ক্রোধময় || 

চিন্তা করে কপিবরে অন্তরে তখন । 

এহি বহ্ছি দিয়া করি লঙ্কার দহন ।। 

জ।লাময় অতিশয় লাঙগুড় ৫ অগ্রিত। 

পাহন করিব লঙ্কাপুরিক তরিত ॥ 

নু্রকাণ্ড 

ইতি উত্তন্দরাকাণ্ডে বান্মিকরচন। 
' লান্তুর দিপন সর্গ গর হইল সমাপন ॥ 

মেসি ডি 28 
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৫৩ 

ব্রিতি পঞ্চাশত ৩ সর্গগ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম ৭ জপরামনাম।। 

দিন হয় ক্ষয় আমুচয় সমন্গিত। 
ততু ৮ দুরাচাঁর মন মায়ায় মোহিত || 

বিভোগ বিপ্জোগ বাঞ্চ। ৯ কখন না হবে। 

দিনে দিনে আশা! মন বিদ্ধি সে হইবে ॥ 
কবে ছেন হবে লবে মুখে রামনাম। 

অতঃপর বুঝি মন কর্ন বটে রাম ।। 

জাঁহৌক তাহৌক রৌক ১* সে কথ! অথন। 

সময়ত বিশ্মরন না হুইবা মন ॥ 

শুন রাম ক্ুপাধাম আমি মন্দমতি। 

ছয় খুপুবশে আমি অবশ সংগ্রতি ॥ 

তোমার সে ইচ্ছা মিছা! আক্ষেপ আমার । 
নিজগুনে জা কর এবার গুনাধার ॥ 

শ্রীহরেন্্রভূপে কয় রাম দয়াময় | 

অন্তিষে হৃদয় জেন হইও উদয় ॥ 

্ল 

[ চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ] 

চিন্তা করি হরি নিজ অন্তরে । 

লাঙ্গুল দর্শন করেন পরে ॥ 

জাজল্য জ্বলনে লাঙ্গল অতি। 

দেখিয়। উচ্ছাহ ১১ অতি মায়তি | 

উচ্ছাহ ১১ বাড়ায়া সে ভিমকায়া। 

অবশীষ্ট কার্য ধার্য করিয়। || 

১ লীল! ২ বাকা ৩তাহাকে ৪ তরবৃক্ত ৫ লাজ লঙ্ জ্রিপঞ্চাশ ৭ কাঁজ৮ তবু » তোগ হইতে বিষুক্ত হওয়ার 

ইচ্ছ! ১, থাক ১১ উৎস।হ 
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চিন্ত/ করে মিজ অস্তরে পরে। 

সংগ্রতি কী কী করি লঙ্কানগরে ॥ 

ছুর্যযন রাবন বল সকলে। 

মথিললাম আদি ভুজের বে ! 

বলিষ্ট গরিষ্ট নিশাদগনে। 

মবিলাষ বহু বিশম রনে ॥ 

 শুণদা আমদ। পরম! বন। 

তাঁক বলে করিলো ভগ্রন ॥ 

তাঁর দ্বারগন নাশীয়। সেজে। 

অ।পন বিক্রম রামের তেলে ।। 

প্রধান উদ্ভান প্রমদা নাম। 

নদন লমান মনোভিরাম |! 

তার একদেশ অশেশনতে। 

নষ্ট করিলাম ভুজবলেতে ॥। 

কত কতরাক্ষপথ এধান। 

মনোহর টান্গ তব শুঠান ১। 

দংশীল।ম বামচগনবলে। 

অথন অগ্নিব এতে অনিলে ॥ 

কর শ রাক্ষশ দুষ্ট সবার। 

জন্মব সম্তাপ এঁহ শে শার॥ 

মম লাঙ্গুলের ঘোর দহনে। 

দাহন কাপব *ম্কাভবনে ॥ 

তুশীতে বহিক উচিত মম। 

এঠি অগ্ধি দিম গ্রীহ উত্তম ॥ 

করিব দহন এহি নিশ্চয়। 

বলি মুখে শুখে শ্রীরাম জয় ॥ 

এছি মত স্থির করি হরি মে সময়। 

দিশুবস্ত অত্যন্ত সে লাঙ্গুড়ে ছুধ ষয়॥ 

বারঘার ভ্রমন করিয়া শীরপরে। 

তেজিয়। তখন লঙ্কাদ্ব'র কপিবরে ॥ 

এসপি পপিপসসসস পিপল ১ িিপপিাতিপাশিশীদিশ শট শিশশিপাসপপীগিপতিও 

২ হৃনদর ২ তৃণমন্প ও বৃদ্ধি ৪ হীরকে 

রামায়ণ 

রাক্ষশের নিবাঁশের নিকেতনগনে । 

আহরিল শীষ্টশীল উত্তম ভবনে ॥ 

ত্রিনময় ২ বিরাজয় কত গ্রীহচয়। 

প্রথমে তাহাতে অগ্নি দিল সে সময় ॥ 

তার কাছে জত আছে অট্টলিকাচয়। 
সেই অগ্নি তাহাঁত লাগীল সে সময়॥ 

এক গ্রীহ ত্যাগ করি হরি সে সময়। 
অন্ত গ্রীহে ঝাপ দিয়! গুখে আরোহয়। 

তাতমনে রঙ্গমনে অন্ত গ্রহে জায় । 

বেগে চলে কুতুহলে নমিরন প্রায় ॥ 

লাগিল অনিল সখ! অনল তখন। 

গ্র5ও প্রভাবে অতি বাড়িল দহন ॥ 

জেবন্ধান বুদ্ধিমান মন্তিমনত্রনায়। 

গরুর প্রচুর বিদ্ধি ৩ হইল সেহি প্রায় 
সমিরনসপ্মিলন হয়া হুত।শন। 

কালানল প্রায় হেল প্রবল দহন ॥ 

গ্রিহমম বির[জয় দারন দহন। 

প্রচণ্ড প্রভাব গতি অতি সমিরন ॥ 

অপুর প্রভাবে সন্ত তবে সে সময়। 

মনি মুক্তা বৈদুর্ধযঘ ,চিত গ্রিহচয় | 

দগ্ধ হয়! পতন তথন মহিতলে। 

ভক্মিহুত ভূতে ভ্বৃত'করিল এলে ॥ 

পুন্যচয় ক্ষয় জেন-মহাক্ষি, ।ন। 

বিমান হইতে জেন হইল পতন ॥ 

প্রতাপী অঞ্জর কপিবর সে সময়। 

অন্য প্রাসাদত আরহিম্কা নিরথয় ॥ 

হিরাত ৪ জড়িত কত বৈহূর্ধয মণ্ডিত। 

রজতে গঠিত কত কাঞ্চনে ভূশীত। 
জতনে রতনে বিশ্বকন্দা বিনিশ্শিত | 

নিরোপম উত্তম শোভন মনোনিত ॥ 

পপ পাপ পাপ পপ 



সুন্বকাও 

হেন'গ্রীহচয় সে সময় দগ্ধ হয়। 

অগ্মির সংযোগে অতিশয় বিরাজয় | 

বিপুল সন্ুল রক্ষে সে লঙ্কাভবন। 

জাসাময় অতিশয় দহয় দহন ॥ 

অগ্নির তিশন স্বন হইল তখন । 

অগ্রিসন্দ শুনি স্তব্ধ জত রক্ষগণ || 

সমরে অটল ভিমবল রুক্ষচয়। 

ব্রস্ত হয়। অস্ত্র লা ধাইল সে সময় | 

কোথা কপি বলি কোপি ১ পরত নিশাচর । 

ধাইল সবে পরম গাগুবে তাতপর ॥ 

প্রতাপি কপিক কুপি নিশাগরগন। 

ধায়) জায়া পায় করিলেন আবরন ॥ 

ধন্ুর্বান তন্গত্রানছুক্ত রক্গগন। 
অতি হর্শে সর বর্শে কপিক তথন।। 

সহঅকীরন সম অতি হেজোময় । 

দ্বার প্রহার আরম্তিল অতিশয় || 

কত গুলী ২ হুহু ব্লী ৩তুলী & শুলচয়। 
একে জ্ষোপে ৫ কোপে কপীপর নিক্ষেপয় || 

পরশু প্রহারে কড সত নিশাচর! 

কত কোপে আটোপে প্রচারে মুদগর || 

সেল লা হষ্ট হয়! কত রক্ষগনে । ৃ 

থেপে ৬ কোপে একে জোপে « করিয়া তর্ধ যন ॥। 

নিশাঢরে করে সবে পিড়! অতিশয় | 

নন! অস্্ কত সত প্রছ্থারয় || | 

উপজ্রব করে আর রক্ষে অতিশয়। 

না! সিল সে কালত পবনতনয় ॥ ৰ 

আপনার নাম শুন।ইয়া বামুগুত। ূ 

'জমুতলন্বানাদে ৭ গর্যি ঘয়া অদ্ভূত | 

শশা শিাপীিশসী পিপিপি 

&৫. 

বোলে শুন নিগুন রে নিশাচরগন। 

কি কারনে আইলে ওরে মরিতে কারন ॥ 

এহি বলী মহাবলী গর্ধিষয়া তখন। 

কম্পাম়্! ধরনী কায়া বাড়াঙ্সা ভীখন | 

কালাস্তক জম সম রূপ ধরি অতি। 

মন সমিরন সম করি অতি গতি ॥। 

রত্বময় স্তস্ত এক দক্ড করি হুরি। 

বিক্রমে উফারি ৮ তাক করে কবি ধরি ॥ 

বারস্থার ছুব্ধার স্তম্তক ভ্রমাইয়!। 

বাযুবেশে বাযুণ্ডত মধ্যে প্রাবেশায়া || 

দুর্বার প্রহারে মারে রাক্ষশের দল। 

হৈল হত কত সঙ রক্ষ মহাবল ॥ 
তুও্ড মুণ্ড গণ লণ্ড তও হয়! তবে। 

নিশাচর নিশাভাগে মরিলা আহবে ॥ 

জেবদ্ব'ন ৯ মঘবান ১* গির্বান ইশ্বর । 

বন্ধে সম্ত কৈল অস্ত অশ্ডরনিকর ॥ 

সেহিপ্রায় ভিমকাঁয় বির কপিবরে । 

মথিল বিস্তর নিশাচর নিকরে ॥ 

অন্তক সমান হনুমান কোপ হনে ১১। 

লঙ্কা! বুমান স্থান নঞ& একেক্ষেনে ১২ ॥ 

ক্রোধবশে মহাজশে পবননন্দন। 

বছমান স্থান কৈল উচ্ছম্্ন তখন ॥ 

জে বন্ধন তেজোবান খশীর সাপত ১১1 

নিশ্মল হইয়া কুল শিগ্ডে হয়! হত।। 
সেহিত কালত ১৪ কপিবরের কোপত। 

স্থানচয় উচ্ছন্্ হইল সেকালত || 

সমরে আমশা সে কালভ মহাজশী । 

বছুতর নিশাচর জমঘরে প্রেশী ॥। 

১ ভুদ্ধ ২ শুলধারণকারী ৩ হাহ শব্ধ করিয়া! ৪ তুলিয়া ৫ একসঙ্গে ৬ নিক্ষেপ করে ৭ মেখগর্জনের ন্যায় শবে 
ৎপাটন করিয়া » যেরূপ ১* ইন্্র ১১ হইতে ১২ একক্ষনে ১৩ খহির শাপে ১৪ সেই সময়ে 



৫& 

আর বনগন বিভঞ্ন করি বলে। 

রাক্ষশের গ্রীহদাহ করিল আনলে ॥ 

এসকল করি হরি তবে সে সময়। 

কিঞ্চিত চিন্তিত চিত পবনতনয় ॥ 

নিলা ১ করি মহ! হরি তবে সেকালত। 

সে দির্ঘ লাঙ্গুড ১ ফেলী সযুদ্রনির ত।। 
সে দহন নির্ববাপন করিয়া তখন। 

জলদনিনাদনাদে করিল গর্ব যন 
হুল স্থুল রক্ষকুল বিপুল ভয়ত। 

মহাজালাময় অগ্নিভয় ধেকালত ॥ 

আর তার বিক্রমত আক্রম হইয়! | 

উপায় অপায় সমুদয় তয় পায়া।। 

দেখি হরযিত কপি প্রতাপী তখন। 

বাম জয় লাম য় বোলয় সঘন ॥ 

পর্বসময়ত জেন ব্রঙ্গাগ সাপত।॥ 

নষ্ট হৈছে ধরাতল হইল জেমত ৩ ॥। 

ইতি শীত্ুন্দরাকাণ্ডে বাঁলসিকপ্রণিত । 

লঙ্গাদাহ সর্গ নাম রশময় গীত 

চতুর্থ পঞ্চ!শ সর্গ হেল সমাপন। 

বল রামনাম মন ভরিয়া বদন ॥ 

শ্রীহরেন্দ ভূপে কয় রাম কৃপাময়। 
তাবিবে শমনদায় ইথে & নাহি ভয়।। 

[ পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ] 

হনুমান জ্ঞানবান অগ্রিদেখি দিগুমান 

আর ক্রস্ত সমঘ্ত রাক্ষশ। 

রামায়ণ 

| 'হেন্মভ লঙ্কাপুর  . দেখিবা দে মহাপুর 

চিন্তামতি হেল মহান্রশ। 

' শোকে দুঃখে আঁকুলিত হৈল মাক্সতির চিত 

অধোমুখে মনছুঃখে অতি। 

বোলে কি করিল হায় দাহ হৈল সমুদায় 

কি হইল জানকির গতি ॥ 

মোর জেহি নিমিত্ত এজে লঙ্কা! নগরত 

আগমন হেতু কারন। 

সে কার্য য ছেল সাধন সিতাসঙ্গে সম্তাশন 

দ্র্ডলাম রাক্ষশ ছুর্য যন ॥ 

জনকদবৃহিত সিতা অতি সতি পতিব্রতা 

তাক রক্ষা নারিলে৷ করিতে। 

সমূলে লঙ্কাভবন আমি করিলো দহন 

মানিলাম বিপুল অগ্সিতে । 

মনে লয় শুনিশ্চম এহি ঘোর অগ্রিময় 

দাহ হৈল জনকনন্দিনী । 

এ জে লঙ্কাপুরময় জত জত গ্রীহচয় 

গ্রাস কৈল বিপুল অগনি ৫|। 

পূর্ববত শ্রীহ্ধার  অখন না দেখি আঁর 

সর্ধগ্রীহ টহল দগ্ধময়। 

সকল লঙ্কানগর গ্রাশ কৈল বৈশ্যানর 

আমি তার কারণ নিশ্চয়) 

মোর জ্ঞানবিপধ্যয়  দোশ ৫০1 জতিশয় 

ধিকধিক আমার দ্িবনে। 

অতঃপর এহি শার প্রাণ তেজি আপনার 

উচিত এহি শে মোর যনে ॥ 

অথবা! এ অনলত প্রাণ তেজি একালত 

দেহ করি দহনে দাহন। 

পপ শপে শিতিী পেশী 
ােসপিসী পাশ িটািশীশোিশীঁরা 

১ লীলা ২ লাঙ্গল ৩ মূলে জাছে “ব্ক্কায কোপে (ক্রক্ধার দিবাবদনকালে ) পৃথিবী যেমন ধ্বংস হয়+.৪ইছাতে 

৫ আগি 



স্থন্দরকাণ্ড 

অথব। লাগরনীরে ত্যাগ করি এ সরিরে এ সকল তত পায়! সে জে মহাধর্্বকায়! 
সিদ্দুজলে হউক মরন || মহারথ ভরত শুলান। 

জলজস্ত অসহ্থাত সদা বাস করে তাত হদয়ত যুষ্ট হানি সে জে মহামহ্ামানি 
তিমিলিল লক্র ভয়ঙ্কর । ত্যাগ করিষেক নিজ প্রাণ ॥ 

তক্ষ হেতু সেসবার দিব দেহ আপনার সন্তপ্ব সে অন্ুরক্ত তার পদে সদা তক্ত 

ব্রেথা প্রাণধারণ সত্বর | - নিজ প্রাণ তেজিবে নিশ্চয়। 

এখন কি হবে আর প্রাণ থাকিতে আমার এহিমত জদিস্তাত ইক্ষাকুবংশের পাত 

দেখা হবে শুগ্রীবের সনে। তবে নষ্ট জত প্রঞ্াচয় | 

তন্ু ছুর্বাদলশাম গুনধাম প্রভু রাম তবে ভূমি সশাগরা ধর্মপথ রক্ষা করা 

আর নাকি দেখিব নয়নে ॥ 

সে ইক্ষাকুকুলচ্জা কপাধাম রামচন্র 

তার সে জে অভয় চরণ। 

নাদেখিব আমি আর হা লক্ষণ গুণাধার 

দেখিব কি তব সে বদন ॥ 

আমার ছুধয় হনে সামি এজে বিছ্যমানে 

ত্রিলোকে গ্রহিতাচরন। 
করিলাম শুনিশ্চয় জানিলাম নিশ্বংশয় 

হরিহরি করিকি এখন । 

রাগের প্রেশীত আমি রাম সে আমার স্বামী 
রামাদেশে এথ! আগমন। 

সিতা রক্ষা করিবার না ঠৈল শক্তি আমার 

মোহমতি আমি সে অখন | 

সীতার মরন শুনি প্রভু রাম রঘুমণি 

আর তাঁর ভাই সে লক্ষণ। 

তেজিবেক প্রানধন নিশ্চয় সে ছুইঙ্জন 

তার দশ! দেখিক়: অপন ১ || 

প্রাণত্যাগ ঠকলে রাম তার সথা গুণধাম 

শুগ্রিব প্লিবঙ্গ অধিপতি। 

প্লাণ করিবেক ত্যাগ সে যে সাধু মাভাগ 

অসংশয় লয় মোরো মতি | 

১ এখন 

্ 

প্রজার পালনবর্তী আর। 

না দেখি এ ত্রিভুবনে  ইক্ষাকুবংশের বিনে 
দিবশেত হবে অন্ধকার ॥ 

লোকচয় সোকময় হইবেক শুনিশ্চয় 

সন্তাপে তাপিত প্রজা জত। 

আমি মন্্রতাগী অতি আমা হেতে এ সংপ্রতি 

ধর্মলোপ হইল স্বরূপত ॥ 

রোশ হৈতে দোশে মোর ' অনর্থ হইল ঘোর 
মোহমতি আমি অতিশয় । 

আমার দোশত হনে নষ্ট হইল লোকগনে 

হায় কি হইবে এসময় ॥ 

এহিমত সে কালত সোকচয় নানামত 

করি হরি অতি ছুষখমনে। 

বন্তর চিন্ত। করি দগধ অন্তরে হরি 

নিরধারা বহিল নঞনে ॥ 

পূর্বের বৃতান্তচয় মনে হইল সে সময় 

চিন্তা করে অস্ত্রে তখন। 

গুনজিতা শীতাসতি সর্বকাঙগগুদ্দর অতি 

তপন্ীনি রমনিরতন ॥ 

সে পরম তেজশ্বিনি রাম্পদে দেবকিনি 

তাঁক কি করিবে ছুতাখন : 
পা নিন নিজ লা ০ 

৫৭ 

ঞ 



৫৮ সমার়ণ 

থাকুক দছিতে তাক ১ ন| পারি পর্শাবাক ২ রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাঁম জাতি রাম প্রান 

০ পপশপ্পপপাপপা লাগা শালী লিপি: বীিিশিস্াসিটিতিশিটিিশাশিিিশিিশাশী 

১ তাহাকে ২ ম্পর্শ করিতে ৩ পুচ্ছ ও অগ্রি হইতে ৫ বৈশ্বানয় ৬ তাহা হইতে ৭ প্রেন্সী ৮ সাধী 

লে সতির অল কদাচন।॥ 

জার পদকৃপ| বলে না দহীল সে অনলে 
মোর পুশ্চ ৩ দাহনে জখন।' 

দাছন্তহনে ৪ ভয় তার নাহ শুনিশ্চয় 

আপনাক রাখিবে অ।পন ॥  - 

অমিততেজশ রাম গুনধাম 'মন্পাম 

তাহার বনিত| শীত সতি। 

তাক এজে হতাখন না দহিবে কদাচন 

হেনমত লয় মোর মতি ॥ 

রামপদর গ্রভাবত তাহার কৃপালেশত 

আর রামপত়ির শুরুতি। 

দাহকর্ম। বশ্যানর ৫ গুনধরে নিরন্তর 

না দহিল আম!ক সংগ্রতি | 

জ।ত আমি ভাত হনে ৬ রঞ্চ। হেলো প্রাণধনে 

অতঃপর মোর মনে লয়। 

জনকদুহিত শীত] পতিরত; গুনজিত। 

ধর্মে মতি জার অতশয় ॥ 

বামের জন্জগন তরথাপ্দ শ্লঙ্গন 

সবাকার দেবিতুল্য শীতা। 

রামের ভ্রীয়শী ৭ সতি সন্তা ৮ অতি সাধুমতি 

নাবি অগ্রগন্ত। গুনজীতা ॥ 

দবিতিয় অনল তিনি রামগ্রীয়া তপস্থনি 

সাক্ষাত জাজল্য হুতাশন। 

ভতাশনে হুতাশন করম নি কি দাহন ৯ 

অসম্ভব এজে সর্বক্ষণ | 

রামপদে অতি ভক্তি ব্রত উপবাশে সতি 

চিত্তে চিন্তে রামের চরন। 

আপি শী িসপিসপিপপাসপীপিশাণ 

পপ শি টাি্পীপ্পীশীশীতীশিশীীশী টি ্শী শী শী তি ই শচীন 

কি করিবে তাক হুতাশন ॥ 

প্রতিবল! ১* সে অবল! তপশ্তা(বলত। 

অতি সত্যবতি সতি সত্যত ১১ নির-ত ॥ 

অনন্থসরন রামচরনত জার। 

বহ্ছিদাহে মিতুর ১২ ঘটে হেন কি জনার ॥ 

অতঃপর সারতর এমন জনাক ১৩। 

কোনকাঁলে দ্রাহে ১৪ নারে দাহ করিবাক॥ 

সিতার ধর্মের বল চিদ্তি হেনমত । 

হনুমান জানান আছে সে কালত ॥ 

হেন কালে খেচর বিবুধচরগন। 

গগনগমনে তারা করিছে গমন ॥ 
গনি থাকি ডাকি বলিলেন সে সময়! 

শুন গুনবস্ত.হনুমস্ত শুদ্ধাশয় ॥ 

আশ্চর্য য করিল! কাধ য পবননন্দন। 

রাঙ্ষশীগ্রিহত দিল। ভিম হুতাশন ॥ 

সে দহনে দাহ হৈল লঙ্ক। সমুদায়। 
প্রাকার তোড়ন আদি ছিল জত বাঁর॥ 

ভম্মিতুত্ত ভূথে জত হৈল গ্রীহচয়। 
উচিত করিল| ধন্ত পবনতনয় ॥ 

কিন্ত দাহনত রক্ষা &ছে সিত। পতি । 

সেহেতু না করে৷ চিন্তা! শুঘতি মায়্ুতি ॥ 

হেনমত সেকালত কন্নগত করি। 

হনুমান জ্ঞানবান বানরকেশরি ॥ 

অতিশয় হর্শময হইল অন্তর । 

আপন মনত মানি বিন্ময় বিশ্তর ॥ 

সপ পপ লা 

৯ দান করে নাকি? ১* অতিশয় শক্কিশালিনী ১১ সত্যে ১২ মৃত্যু ১৩ এই প্রকার জনকে ১৪ অগ্নিতে 



ক্রমে পরাক্রমে আক্রমিয়া লঙ্কাপুর। 

সামর্ধত অর্থ সির্ঘধ হয়! কপিশুর ॥ 

জন্মশৌভাগিনি সিতা রাঁজার নন্গানি। 

রামপমন্রীয়শী পরম্তেজশ্বীনি ॥ 

বহিত তাহার রক্ষা কক্ষ! আপনার! 

সাদি সত্যবাদি অপ্রমাদি শুদ্ধাচার ॥ 

প্রঙ্গে & ১ মন্ত্রি গুনতত্ত্ি হস্ুমান। 

নিজচিত্তে চিন্তে সে কাত জ্ঞানবান ॥ 

পুন্র্বার পারাবার পার হয়া শুধে। 

সন্থানক প্রতি করি প্রস্তান ২ কৌতুকে ॥ 

ইতি শ্রীসুন্দরাঁকাণ্ডে বাল্মীকরচন। 

লঙ্গাদাহ নাম সর্গ হল সমাপন ॥ 

শুনরে পামর মন কি তব বাসনা। 

ভবে আশী কি করিলে মনে তা করন] ।' 

বিশয়ি বাঁশনাপাশে আবদ্ধ হইয়। 

নাঁনামত কতসত জাতনা পাইয়া ॥ 

রাশীচত্র প্রায় গতি করে হুঃখশ্থ। 

দুধ পরে শুথগুধ পরে আর হঃখ॥ 

এহি মত অবিরত কতসত বার। 

ভুঞিতেছ শুথ দুঃখ কন্মে আপনার ॥ 

তথাচ কদীচ তুমি ইহ! বু ঝিলে না। 

অতি মন্দমতি মন কথ। শুনিলে না ॥ 

অগ্পকাল বাকি কেন নিশ্চিন্ত রহিছ। 

ওধাধাম রাঁম লাম কেন না! বলিছ ॥ 

কলহ নিদ্রাত ৩ দিন জায় মাত্র ব্রেথ! ৪। 

না ভজিলা! রাম ন! শুনিলা রামকথা ॥ 

উহরেন্দ্র ভূপে কয় পশ্চাত বুঁঝিবা। 

জখন সমন হাতে বন্ধন হইব | 

নুন্নারকাও 

নি ১৯০৯ 

৫৯ 

পরম। উত্তম। রাম! সরম। শুন্দরি | 

বিভিসনজা য়! পৃনাকাঁয়! নিশাঁচরি ॥ 
শরীয় যুতা ৫ রাঞশুতা! দিতা গুনজিত] ॥ 

লক্ষী সমসর| ৬ চশরুতরা শুবিনিতা ॥ 

অতি ছুতিমতিবতি সতিনিরোষনি । 

দিপ্ত মান জেবন্ধান ৭ জজেঞ্জর অগনি ৮ ॥ 

সম্বোধিষ্ব! তাক মিষ্ট বাক বলে তবে। 

সে বেল! দে অবলা সড়ম। ৯ শুগৌরবে ॥ 

শুন রামবিরহি বৈদেহি শুচরিত|। 

কপি প্রতি চিন্তামতি ন। করিব। সিতা। ॥ 

তব গ্রীন্ন ছুত বায়ুশ্ুত গুনছুত। 

পরমবিক্রমি জিতশ্রমি অদভূত ॥ 

ধন্য অগ্রগন্য ধির বির বলিয়ায় ১*। 

অরিকরিবিদারন কেশরিকুমার ॥ 

মহাবপবস্ত জেন মাতঙ্গ সকলে। 

রর্জ, পাশে অনায়াশে নাশে কুতুহলে ॥ 

সেহিপ্রায় ভিমকাঁয় কপিরায় এ জে। 

রঙ্ছুপাশ করি নাশ বিক্রম শুতেজে ১৯ ॥ 

কক শ রাক্ষশ সত সহআ সকলে ১২।*, 

নহে লহজে নিশাচরের নিকরে। 

সমরে মারিয়! প্রেশালেন জমঘরে | 

রাবননন্দন সে অক্ষয় নামে ক্ষাত ১৩। 

সমরে মারিল তাক ১৪ সে কপি হেলাত।। 

হরি করি ঝাম্প ১৫ কম্প করি ধরাতল। 

শুথে গতি করে সে মানূতি মহাবল । 

এ গ্রিহ ১৬ তেজিয়া গিগ্না অন্ত গ্রীহান্তর | 

সন্কা তেজি লঙ্কা দাহ করিল বানর ॥ 

পপ 

১ বানরের ২ প্রস্থান ৩নিত্রায় ৪ বৃ! ৫ লগ্ীযুক্ত! ৬ তুল) ৭ যেন ৮ অনল ৯ রম ১* বলবান্ ১১ হুবিক্রমে 

১২ এখানে এক পংক্তি নাই ১৬ বিখ্যাত ১৪ তাহাকে ১৫ বম্প :* গৃহ 



৮১] 

পুশ্চানিলে ১ মহাবলে করিতে দাহন । 

কি জানি কি হেতু না রহিল সে তখন। 

মিতু মুখে পড়ি হরি এড়াইল নিলায়। 
লাঙ্গুল অগ্নিক নিভাইল ব1 কি উপায়। 
তাত ২ মুক্ত হৈল সেজে না মৈল দহনে। 

অশম্তব শে সব দেধিগাম নঞনে ৩ || 

অগ্নি হনে 5 মুক্ত হয়া পবনতনয় | 

বিক্রমত আক্রমীল লঙ্কাবাশীচয় ॥ 

অশেশ বিশেসরূপে জন্মাইল সম্তাপ | 

প্রতাপি পরম কপি করিয়৷ প্রতাপ ॥ 

লঙ্কাময় কপিময় হল একেন্বরে | 

কখন তোড়নে কভু প্রাশাদশীথরে ॥ 
ধঙ্জাগ্রে প্রাঙ্গনে আর মন্দিরমধ্যত। 

পুরদারে তরূপর্ে গবাক্ষদ্বারত | 

সর্ধবত্বরে ৫ কপিবরে একেশ্বরে তবে। 

নিল! করে নিরস্তরে দেখে রক্ষ শবে ।। 

সে সময় লঙ্কাময় রক্ষচয় জত। 

হন্গুমানময় দেখে সমস্ত জগত ॥। 

ক্ষেনে ক্ষেনে উড়ে বলে শুপ্ন্য করে গতি । 

সর্বব্রতে সেজে মহোদ্ধতে নিপততি ॥ 

রাবনভবন অন্তস্পুরমাঝে পশী। 

বিচিন্ত্র বিমানগন পায়া সে তেজন্বী | 

অগ্নিসহ তখন পতন হয়! তাত। 

দহিল অনিলশতত তবে অশঙ্খাত | 

মুধ্তিবস্ত জলস্ত অত্যন্ত হুতাশন । 

সে সময় শুবিষ্মর দেখে রক্ষগন ॥ 

বিমান দহনকালে জেন বন্যানর ৬। 

সেহিপ্রায় প্রতাপি কপির কলেবর ॥ 

তেজে সেজে দ্বিতিগন বহির সমসর। 

দাহ কৈল লক্কাপুর মহাশুরবর ॥ 

স/পষ্টে অরষ্টে লঙ্কা! করিল দাহন। 

কালাস্তক জমসম পবননন্দন ॥ 

প্রতাপী কপির কোপ বিমুক্ে তখন। 

দিপ্তমস্ত জলস্ত অত্যন্ত হুতাশন ॥ 

গহন দহন প্রায় দহি সমুদায়। 

অশোভ। করিল অতি মারূতি নিলায় ।। 

জেমন সিশিরকালে মলিনি ললিনি ৭। 

সেহি প্রায় লঙ্কা! সমুদায় হে মানিনি ॥ 

দতাঁবত গ্রিহ জত ধবল নি্মল॥ 

তাত সেবেলাত শোভ| করিছে অনল ॥ 

নন বন্ন” অগ্রিবন্ন দেখি সে সময়। 

কাঞ্চন লাঞ্চন জেন শৈল বিরাঁজয় ॥ 

বিমানে কোন কোন স্থানে হে শুন্দরি। 

মিতু মিতু ৮ কত শত গজ আছে পড়ি ॥ 

রাজপথে অগ্নিদদ্ধ কত অস্মচয় | 

প্রানহিন নানাস্থানে পড়িয়া! আছয় ॥ 

বছুতর ময়ূর মরিছে দাহ আর। 

লঙ্ক(র শুনহ শীত! এহি সমাচার ॥ 

আর এক অশত্তব দেৰিলো তথন 

জখন হইল লঙ্কা দাহনে দহন: 

্রব্গুনে নানাস্থানে দেখি শে সময় । 

নানা বর্ন অগ্নি বর্নমলোভা অতিশয় ॥ 

কিংশকর ৯ বন কত হুতাশনগন । 

শৈল পম সব উশ্চতর শুশোভন ॥ 

সাল্সলিকুশুষবন্ন“মনরম অতি। 

দেহধর বশ্ঠান্র অতি করে গতি ॥ 

১ লাঙ্গুলের জগ্লিতে ৎ তাহা হইডে ৩ চক্ষে ৪ হইতে সর্ব ঙজগ়ি ৭নলিনী ৮ম্ৃৃত 
» কিংগুকের 



ছন্দরকাও 

রক্কোৎপলবন্প কত অনল তখন। 
নিন্দি ইন্দিবর সোভা করে হুতাশন ॥ 

ম্বেত পিত নিল ছুর্ববাদল বর্ন কত। 

কোনস্থ।নে হেন অগ্রি তখন শোতত ॥ 

দেহধর বঠ্যানর তবে সে কালেতে। 

জালাময় কর প্রশারিয়া অদ্ভুতে ॥ 

সৌধ প্রাশাদত আরোহয় সে সময়। 
জেন জনগন মহিরূহ আরোহয় ॥ 

এহিমত সে কালত জত বহ্িগন । 

আরোহয় গ্রীহচয় করিয়া জালন ॥ 

ভন্মিভূ5 জুথে জুত হৈল গ্রীহচয় । 
রাবনভবন অস্তম্পুর সে সময়॥ 

যুক্ষ মৃক্ষ ৯ গ্রিহ যত হত হৈল তবে। 

মহামতি মারূতি মদ্দিম শুতাঁওবে ॥ 

অন্তম্পুর আর যত এ লঙ্কাভবন। 

এক ক্ষেনে হুতাঁশনে করিল দাহন। 

বিছ্বামান নিবাঁশের স্থান এ তোমার । 
বহ্ছি মাত্র নাহি পারে দাহ করিবার ॥ 

তুমি পতিব্রতা রামরতা মহাশতি। 

ক * * রতি বাম পদে তব মতি ॥ 

এ কারন এ ভবন দেব হুতাঁশন। 

নাহি করে দ্াহছন জে জানিবা কারন ॥ 

সে সময় শুদুর্য যায় পবননন্দন | 

বিক্রম দশায়! ভ্রম জন্মায় তধন ॥ 

পরম প্রতাগী কুপি কপি কামরূপী। 

দহিল সকল লঙ্কাপুর সে প্রতাপী ॥ 

সকল নিশাদে অতি বিশাদ জন্মায়! । 
 মহামহিধর সম ভিমকায়া হয়! ॥ ১৮ 

ভয় নিশাচর জত মির্ভ, রত হয়া। 

পুর তেজি ছুর গেল তথন পলায়া ॥ 
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কত সত কত মত চায় তরগন। 

অশঙ্খাত নাঁনাজাত গুল লতা বন॥ 

বিপুল অতুল অগ্নি দ্বাহন সকল । 

সাক্ষাত হইছে জেন স্বশানের স্থল ॥ 

সে সময় প্রানভয় রক্ষচয় সবে। 

পলায়ন পরায়ন কপির তাওবে ॥ 

রক্ষের দুর্গ গতি অতি মান্গতি দেখিয়।। 
শুমতি অন্তরে অতি হর্শক লভিয়] ॥ 

সাদ করি হরি নারদ করিল তখন। 

বজের পতনে জেন ঘনের গর্ষ যন ॥ 

শুন গুনজিতা সিতা রামের রমনি। 

লঙ্কাক্ষয় নিশ্চয় জানিব! হে মানিনি ॥ 

তব মনো রথ সিদ্ধি সম্রেত হইবে । 

বলিয়ে আঙ্বাশ সিতা বিশ্বমস করিবে ॥ 

কোব্দি থেচর সিদ্ধ নিশাচর জত ॥ 

প্রস্তত অদ্ভুত দেখি এমত বিমত ॥ 

উগ্র কম্ম কপির দেখিল অতিশয় । 

বিশ্ময়হদয় তার! বিমত গনয় ॥ 

রাবনের ভুজের পালীত লঙ্কাপুর । 

জাক ধর্শীবাক নারে জক্ষ শুরাশুর | 
তাক একেশ্বরে করে কপি বিদ্ধংশম ৷ 

রাক্ষশ বিনাশ হেতু এহি শে লক্ষন ॥ 

বিভিশনবধুমুখে মধূর ভারতি। 

শুনি সিতা হরশীতা জন্কছুহিতি ২ ॥ 

আনন্দে মগন মন ছেল অতিশয় । 

কঙ্্যানওচক মনে মানিল নিশ্চয় ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বান্সিকপ্রনিত। 
- সরমাবচন নাম কথা পুন্তান্লিত | 

সড় পঞ্চাশত সর্গগ হইল. বিরাম । 
রাম রাম রাম বল তে্জি আন কাম ॥ 

১ প্রধান প্রধান ৎ ছুহিত। 



রামায়ণ 

[ সপ্ত পঞ্চাশৎ সর্গ | 

শ্রেষ্ট শ্রেষ্ট রক্ষ বছ অশক্ষ দেবের । 

অক্ষংকুমার আর শুত রাবনের |. 

এ সবাক বলে রনে মথি বাঁমুস্তত। 

লঙ্কাপুর দহিঞ্জর ব'নর প্রস্তুত | 

আপনার নাম করি লঙ্কা বিক্ষাত। 

রক্ষেন্দ্রো সহিত আর করিয়! সাক্ষাত ॥ 

পুনর্ধধার শীতার দর্শনে করি মন। 

অ.শাককানণনে গেল পবননন্দন ॥ 

সশোকে অশোকবনে পশী বাযুস্তত। 

অবনি লোটায়া কায়া নগি গুনজুত। 
পুটপানি হয়া বাণী বোলয় ৩খন। 

গুনধাম রামপাতি করহ আন ॥ 

শুন সতি গুনবতী িউবনজিত] । 

রজনিচরের জত আছয় বনি] | 

তার নেত্রনিরে তুঙ্গপয়োধরগার। 

আবিপ ১ সলিলধার! ধার সারা করি । 

তব পদবলে মথিলাম বক্ষদলে। 

লঙ্ক! দহলাম দিয়া প্রথল অনলে ॥ 

রামপদবলে মম সকল মঙ্গল। 

তুমি মহামতি আর ৩ব পদবল ॥ 

অথন শুগ্রীব হে করিব গমন। 

জনকনন্দিনি কর অনুঞ্ঞা অখন ॥ 

মাধুরি মধুর শুনি কপির সে বাণী। 

আর দেখি গঘনে উচ্ছাই ২ নিতপিনি ॥ 

কপিমুখপানে সিতা নয়ানে চাহিয়!। 

রামবধু শুমধুর বলিতে চিন্তিয়! ॥ 

নামন্নেহে সতি অতি কাতর অন্তরে । 

বলিল তখন সন্বোধিয়া কপিবরে ॥ 
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শুন বাপু পুন্যবপু খপুক্ষয়ঙ্কর | 

ছাদি মান জ্ঞানবাঁন বলি অতঃপর ॥ 

সমনভবন সম বিলম বাঁশরে। 

ওন্ হরি বাশ করি আমি একেশ্বরে ॥ 

আজি বাপ নিবাশ করহ্ এহিস্থানে। 

অম দুর করি আজি থাক সাবধানে ॥ 

কল্য গমনের মন করিয়ো মারূতি | 

রাঁক ৩ মোর বাক ৪ কপিবর মহাঁমি ॥ 

শুন গুম্ধর কপিবর জ্ঞানবান। 

ভুমি জে+লত আইলে মোর সন্নিধান ॥ 

আমি মন্দভাগ্য। অতি ছুষখাঁনি রমনি | 

অনুগ্গন মোর মন দহে ছুঃখাগিনি ৫॥ 

বিপুল তাপত আমি তাপিত সতভ। 

মুহুতেকে হৈল ক্ষয় তব দশনত ॥ 

শুন ইরিসাদ,ল বিপুল পরাক্রমি। 
শুন বারুশতত গুনভুত ভিতশ্রমি | 

তোমার গমনে মোর এজে প্রানধন। 

মুহুর্তেক স্থির না হইবে কদাচন ॥ 

শুন বাপু ধন্মবপু তব অদশনে । 

ছুঃখাগ্রি যে ধাহ করিবে অন্ুক্ধনে 

বিপুল সন্তাপ পুন প্রতাপ করিবে | 

শুন ধির বির স্থিরবু দি হস্ুমস্ত। 
সোকাকুলা! আমি অতি হুষ খিনি অত্ন্ত ॥ 

মোক লয়া চল মহাবল রামস্থানে। 

বারেক রামের যুখ দেখিব নয়নে ॥ 

বছদিন দেখি নাহি সে বিধুবদন। 

হা হা ঘর্বাদলশ্তাম রাজিবলোচন ॥ 

পপি শিশির সীপিপশীপ্পীশিশীশতিশি পপসপী সপ শপ পপি শশী পপাশসিটী। পপ শশী শিস পাস পপীশীশীপিপশী শপ পাশ্শিপাীশীপিল 

১ বহি ২ উতমাহ ৩ বাধ ৪ বাকা ৫ দুথরপ নল 



আমার এ ভার গুরূতর অতিশয় । 

সমার্পন তোমাত করিলো গুনালয় ॥ 

মোরে লয় জাঁও সেহি রামের লন্নিধানে । 

অথবা রামক আন মোর বিছবামানে ॥ 

গুন ধর্ম্মরূপি শুপ্রতাপি কপিবর। 

বানরেন্দ্র সে শুগ্রিব রাজ! ধর্্মপর ॥ 

মোর দস্তহর কপিশন্য মহাবল। 

তিমকায় সমুদায় সচল অচল ॥ 

দুর্বাদলগ্ঠাম রাম রাঞ্জিবলোচন। 

লক্ষনে লক্ষিত মম দেবর লক্ষন ॥ 

এ অপার পারাবার পার হইবার । 

কি উপায় ভার বল কপি গুনাধার ॥ 

অপার সাগর পার কিরূপে হইবে। 

কির্নপে এরূপ সক্তি তখন লভিবে ॥ 

ত্রিভূুবনমধ্যে নাহি হেনযত জন | 

বিক্রম হইয়া হবে সাগর লঙ্ঘন ॥ 

কিন্তু তিনজনমাত্র এ শক্তি ধরয়। 

নিলায় মকরালম ১৯ লরজ্ৰবে নিশ্চয় ॥ 

বিমতানন্দন সে জে গরুড় সর্য যন ২। 

আর তুমি তব পিতা দেব সমিরন ॥ 

এহি তিনজন বিনে অন্তজন আর। 

না পারয় পারাবার পার হইবার ॥ 

শুন প্রবঙ্গেশ মন্ত্র কার্ষেয বিশারদ । 

দেখ এ বিপদ কবে হইবে সম্পদ ॥ 

কি উপায় পুন্যকায় কার্য উপস্থিত। 

ভাবিয়া উপায় আমি না পাই কিঞ্চিত ॥ 

বল মহাবল সমাধান হনুমান । 

বিচার অন্তরে তুমি মহাবু দ্ধিমান ॥ 

আমার উদ্ধাররূপ হেতু উপদেশ। 

বিশেশ বিধানে সাঁধ চিত্তিয়া নিশ্বেশ ॥ 
পাপা? 

সুপার কা$ 

তুমি সে উদ্ধার হেতু আধার আমার । 

তুমি সে সমর্থ ইথে পবনকুমার ॥ 

মম অভিমত জত কর্নগত করি। 

সিদ্রে চল মহাঁধল বানরকেশরি ॥ 

মহাবল কপিদল সকল সহিতে। 

নিশাচরনিকরক বধিয়া তরিতে ॥ 
রাম সন্নিহিত লও তরিত আমারে । 

নয়ান ভরিয়। চেবি রাম গুনাধারে ॥ 

বিপুল রক্ষের কুল নির্মল করিয়া । 

নিজপুরে লৌক মোক ৩ উদ্ধার করিগ| ॥ 

দুরাচার রাবন জে প্রকারে আমারে। 

ছলে আহরিয়া দিল ঘোর ছুঃখভারে ॥ 

রামবিরহিনি মৌরে কৈল ছুষ্টাশয়। 

লোচনের তারা রাঁমহারা শোকময় ॥ 

ধার! সারা নেত্রনিরধারা অস্ধুক্ষন। 

দেখি সন্ত হন্ুমস্ত মম দুংখগন ॥ 

বুঝি রাম গুনধাঁম মোরে বাম হয়া। 

বিশ্বরন হৈছে রাম তেজি মোর দয়। ॥ 

জামিনিচরের কামিনির নেত্রনির | 

বহাউক ধার! শারা ুধি ৪ রথুবির ॥ 

ইথে অশার্থ নি কি ৫ রাম ধনুদ্ধর। 

উচিত বলহ প্লবঙ্গের মন্ত্রিবর ॥ 

কপিবর মন্ত্রিবর করহ শ্রবন। 

ভিমবল কপিদল শুগ্রিব রাজন ॥ 

দনুজদলন সেজে অনুজ লক্ষন। 

সঙ্গে করি রঙ্গে রাম রাজিবলোচন ॥ 

পরপুরগীয় দয়াময় রঘুমনি। 

আশ্তক লঙ্কাক সিদ্রে লইয়া বাহিনি ॥ 

আঁশুক লঙ্কাক নাগী ৬ নাশুক রক্ষক। 

সকল বাহিনি সঙ্গে অযোঁধ্যানায়ক ॥ 

১ সমুষ্ত ২ সজ্জন ৩ আমাকে লউক ৪ তুদ্ধ হইয়া ৫ ইঞছাতে কি অসমর্থ? ৯ লঙ্কার নিকট 



৬৪ 

কাকুস্ত ১ রাঘবমনি রাজিবলোচন। 

তার মত এহি কর্ম পবনননন ॥ 

জুদ্ধত উদ্ধত হয়া দয়াময় রাম। 
অভাগীর সাঁধুক এহিটী মনস্কাম ॥ 

তবে জশরাশী প্রকা শিবে ভূমগ্ডল। 

রক্ষকুগ নাশে জদ্দি রাম মহাবল ॥ 

অরি করি নিহত জুদ্ধত রঘুমনি। 

উদ্ধার কল্নক নিজ পদসেবকিনি ॥ 

বলিছ দ্বরূপ রাম অনুরূপ কবে। 

দুষ্ট রাবনক জদ্দি সংহারে আহবে ॥ 

তুমি সে উদ্ভোগকর্তা সংজোগবিশম। 

আম দনা র।মাহন| অভাগী পরম ॥ 

তুমি ন্দানেগ বন্ধু গুন্পিন্ধু রাম। 

ংঞ্জোগে উর্জুগ ২ কর পুর্রকর কাম।॥ 

নানাহেতুজুক্ত বাক্য শান জানাকর। 

আঞ্* নতখন করি হরি খিরাবরণ। 
পুটপানি হয় বানী বলীল তখন। 

নিবেদন করি লিত! কর শ্রবন ॥ 

তোমার উদ্ধার হেতু করিয়৷ শিশ্চয়। 

এক বুদ্ধি হৈছে জত আছে কপিচয় ॥ 

কপিশন্য রক্ষাকর রাজ কপিশ্বর। 

রাজিবলোচন রাম মহাধনুদ্ধর | 

দনুঞ্দলন আর অনুজ তাহার । 

তিনি যে করিছে এহি পরামর্শ শার ॥ 

চার গ্রিব গুগ্রিব প্লবঙ্গভুধিপতি ৩। 

বানর সহজ কুটী ৪ করিয়া সঙ্গতি ॥ 

সিদ্রতর কপিশ্বর এতাথ ৫ আশীবে। 

নাশিবে রক্ষের কুল নিশ্চয় জানিনে ॥ 

পেশা শিপ শা টীস্সীশপ 

রামায়ণ 

কপিশ্বর আঙ্ঞাকর জতেক বানর । 

ভিমবল অটল অচল সমশর ॥ 

মহাসত্যবস্ত সবে অত্যন্ত ভৃশ কর। 

সমরত অমরত হনে নাহি ডর ॥ 

সে সকল ভিমবল অটল সমরে। 

প্রিথিবি করিছে প্রদক্ষিন একেস্বরে ॥ 

অমিতবিক্রম জিভশ্রম জম প্রায়। 

সমিরনপথে গতি করি সমুদবায় ॥ 

কত সত মত্যবস্ত মহাঞ্পিগন। 

আমা হনে অধিক বিক্রমি শুভিশন ॥ 

কতজন মম সম বিক্রম দ্বারায়। 

হেনমত অশঙ্খাত কপি ভিমকায় ॥ 

আম৷ হনে বলে নুন ৬ নাহি একজন । 

শুগ্রিবমমিপে সিত। আর এ বচন ॥ 

আমি জি জলনিধি হইলাম পার । 

সে সকল মহাবল অধিক আমার ॥ 

তার আগে কোন তুশ্চ ৭ সাগর লঙ্ঘন | 

সিন্দুজল বিন্দুপ্রায় মানে অনুক্ষন ॥ 

শুন গুনঞ্জিত! সিতা ব্রেথ! চিন্তাগন । 

কব নিরন্তর তুমি কেন অকারন॥ 

নিশ্চিন্ত হও মা সিতা জনকদুহিত', 

সন্তাপ মোচন কর বাঘববনিত। ॥ 

বিপুল কপির কুল সন্কুল হইয়!। 

একক্ষেনে পারাবার ইঙ্গিত লজ্ঘিয়া ॥ 

আশীবেক লঙ্কা নাশীবেক রক্ষকুল। 

রাবন সবংশে হবে সমুলে নির্মুল ॥ 

সহশ্রকিরন সম তেজোময় রাম। 

গুধাংশুসমানতেজো রাম গুনধাষ ॥ 

৮. এস সপ পা লা পাত পা পা পপ পপ 

২ কাঁকৃৎন্থ ২ উদ্যোগ ৩ বানর যোদ্ধাগনের অধিপতি $ কোটি ৫ এখানে ৬ কম ৭ তুচ্ছ 



লক্ষনে লক্ষীত সে লক্ষন ধনুদ্ধর। 

দুইজন শুতাঙ্গন খেত্রিয়প্রবর ॥ 

সষ্টে মোর পৃষ্টে আরোহি অনায়াশে । 

আশীবে লঙ্কার রক্ষকুল বিনাশে ॥ 

অজোধ্যানায়ক করি সাঁয়কক বৃষ্টী | 

সমূলে নিশ্মুল করিবেক রক্ষ শূষী ॥ 
গুনধাম রাম কাম সাধিবে তোমার । 

রাবনের সবংশে হবেক মহামার ॥ 

হত করি শুর-অরি উদ্ধারি তোমায়। 

নিজপুরে রদুষরে লইবে নিলায় ॥ 

গুন গুনবতি সতি পতি-পরায়ন!। 

ন! করিব! চিন্ত! রাম শুবামনয়ন। ॥ 

ধর্ষয ধরি স্থির করি আপন অন্তর । 

কিছুকাল অপক্ষা করহ্ অতঃপর ॥ 

গুনধাম প্রন রাম রাঁজিবলোচন। 

সিদ্রে তব করিবেক শোঁচন! মৌচন্ ১॥ 

সপুত্র অমাত্য বন্ধ বান্ধব সহিত । 

ছরাচার রাধন মিলে শুনিশ্চিত ॥ 

রাম সঙ্গে রঙ্গে হবে নিবাশ তোমার। 

চন্্র সঙ্গে সদা জেন রোহিনি বিহার ॥ 

এহি সত্য বলিলাম জনকনন্দিনি। 

মিখ্য। না যাঁনিবা মনে হে রাঁমরমনি ॥ 

এহিমত সেকাঁলত নাঁনীমত কত। 

আশ্বীশ করিয়া হরি দিতার অগ্রত। 

হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময় 

নমিল জানকীপদে আনন্দহৃদয় ॥ 

পুনর্বানস্থানে প্রস্থান করি মন। 

সম্তমৃতি অতি বির পবননন্ধন ॥ 

ইতি স্্ীন্ন্দরাকাঁণে বাল্সীকপ্রনিত। 

* দিত! আশ্বাশন নাম স্বর্গ গ মনন্লিত ॥ 

১ ছঃখ ছুর ২ অগ্ত ও উৎস্বক ও হিস্তাল € গন্ার 

নী 

সগপঞ্চাশত হর্সগ্র হৈল বিরাম। - 
তেজ মন আন ২ কাম জপ রাম নাম ॥ 
ভজ মন জপ রাম বিপদ এড়াবে। 

সমন্জজ্্না! ঘোর তবে শে না পাবে ॥ 

শীহরেন্ত্র ভূপে কয় রাম কপাময়। 

জদি ভয়ে ডাক তবে পাইবে অত ॥ 

| অষ্টপঞ্চাশৎ মর্গ ] ঁ
 

রাবনের ব্যথ! জন্মায় হনুমান । 

ভয়াঁকুলে ব্যাকুল করিয়া লঙ্কাস্থান ॥ 

নিঞ্জ ভুজবল আর বিক্ষাত করিয়!। 
সিতার চরনকমলত প্রনামিয়। ॥ 

স্বামিদরণনে মনে উচ্যুক ৩ তখন। 
শুভাজন গুনশীল পবননন্দন ॥ 

অবিষ্টনামত অতি গরিষ্ট পর্বত | 

আরোহিল শীষ্টশীল তবে সেকালিত ॥ 

সাল তাল তমাল হেস্তাল ৪ পানিয়াল। 

অস্বকর্ম সপ্তশ্বত রশাল কশাল ॥ 

চার চার দেবদায় তন্ন অশজগাত। 

বকুল বদরি বেল বন পারিজাত ॥ 

আম, নিথ্ঘ, থদীর আর জদ্মু বন। 
অশোক কিংশক বট খর্যযর শোভন ॥। 

নানাবিধ পুষ্পদ্রম লতা অশঙ্খাত। 

নানাজাত মৃগগন লিবাশয় তাত ॥ 

শুকর শশোক সঙ্কিঙ্জ পরিবার | 

চামরিয়! পণ্ড বছু 5গু গণ্ডআর ৫ ॥ 

পিপি 

৬৫. 



৬ 

নান] ধাতুচয় সোভাময় অতিসয়। 

শুলিতল জল বহিবার ঝার|চয়।। 

তাত অবিরত জলধারা শারা বয়। 

স্বেত নিলা বহু সিলা তাত বিরাজয় ॥ 
স্বেত রক্ত নিল পিত সিল! শোভা।ময়। 

নাঁনাস্থানে শুবন্ধানে তথ বিরাঁজয় ॥ 

জক্ষ রক্ষ গদ্ধব্ব চাঁরন বিদ্যাধর | 

সিদ্ধমুনী মহর্ণী৷ দেবা জে কিন্নর || 
বনজ তুরগ বু উরগনিকর। 

অতিশয় ভয়ঙ্কর মহাবিশধর ॥ 

বিপুল সাদ,লকুল আর পঞ্চানন। 

আছে তাত অশঙ্খাত পরম দুর যন ॥ 

জিভ্যার ১ অভিষ্ট শ্রেষ্ট মিষ্ট ফলচয়। 
গাছে গাছে আছে শোভা অতিশয় ॥ 

ঝিণিকা ২-নিদ্বন ঘন করে নিরস্তুরে | 
নানাজাতি পক্ষিপাতি চার তরূপরে ॥ 

ভূঙ্গরাঁজ ভারদ্বাঁজ লিখি ম্বেন ও চয়। 

ছেনমত শুন্দর কদর মনোময় ॥| 

হেনমত পর্বভ আরোহি তখন। 

অতি সন্তমতি বির পবননন্দন ॥ 

মহাবলে পদতলে করি আক্রষন। 

জলদনিনাঁদে নাদ করিল গর্ধ যন ॥ 

ব্জসব্ব সম সব হইল তখন। 
সেহি সব্দ গুনি স্তব্ধ হইল প্রাানিগন ॥ 

চরনবলত দিলাতল অচলের । 

ুন্নকৃত হৈল সেকালত সেস্থানের ॥ 

সে সময় অতিশয় সরির বাড়ায়! । 

হইল তখন অতি গুভিশন কাঁয়। || 

পারাবার পার হষ্ধীর মন করি। 

নিরখিল লবনজলধি মহাহরি | 

৯।জিহবার ২ বিল্লী ৩ শেন ৪ বীর্য ৫ অপসর! 

ভয়ানক নক্র তিমিকুল প্রন্তচয় | 

কুস্তির মকর ভয়ঙ্কর বিরাজয় ॥ 

নাঁনাজাত অশঙ্খাত মিনগন আর। 

দেখিল তখম বির পবনকুমাঁর ॥ 

তবে হরি বিউর্জ ৪ করি ধরি ভীমকায়! | 

মমিরন সমান গতি যে অতি ধায়া ॥ 

বিপুল করিল ঝম্প নগ কম্প করি। 

বায়ুপথে চলিল অনিলগুত হরি।। 

অধর! হইল ধরাধর পদভরে। 

মহীধর মহিতঙ পশীল সত্বরে ॥ 

সিখবরির সিখর এক ভাঙ্গিল তখন। 

ক্গোভিত হইল ভিত হয়! প্রানিগন ॥ 

ম্হাগুর সে জে উদ্নবেগেত তখন। 

তঞ্জন হইল পুম্পবস্ত লতাগন ॥ 

বৃঙ্ষচয় সে সময় হয়া ব্ভঞ্জন। 

মহিমগুলিক মণ্ডি হইল পতন ॥ 
জেন সক্র হয়া বক্র বের প্রহাঁরে। 

মভ্ধির নিপাতম় অতি চমোতিকারে ॥ 

সেহিপ্রায় সমুদা য় শৈলশৃঙ্গগন। 

মহিক মণ্ডিল হয়! ভগ্ন তখন ॥ 

আর তার শুদুর্বার ঘোর সিংহন'দ। 

শুনি ভয় প্রানিচয় মানিয় প্রমাদ ॥। 

শুনদরকন্দরবাশী বাঁশী পঞ্চানন । 

তয়ত্রস্ত সমস্ত করিল ঘোর শ্বন ॥ 

সেহি সব শুনি স্তব্ধ হইয়া তখন। 
অপেশ্বরি ৫ বিদ্তাধরি জত নারীগন ॥ 

পতি সঙ্গ করি ভঙ্গ হয়া কম্প অতি। 

মোহুমতি হয়া অতি জতেক জুবতি ॥ 
থশীল বশন, তেজিল তৃশন 
হয়া ব্রস্তমন ভিম ভয়তে। 



ধরণিতলত 

পাত হৈল জত 

চিকুর ল্দিত 

হৈল নিশ্থলীত 
আখি সচকিত 

পৈল ২ প্রিথিবিত 

বনজ তুরগ 

হইল বিজোগ 
জক্ষ বিদ্যাঁধর 

কম্পে থর থর 

তেজি সে পর্বত 

হয়া নানামত 

টৈল পল্লায়ন 

তয়ত্রস্ত মন 

দিপ্ত জিত্য। অতি 

ঘোর তিব্রগতি 

অতি বিশধর 

পায়া মহাডর 

পিড়া অতিশয় 

মুরচিত ৩ ভয় 

চেষ্টাহিনে রত 

মির্ভ,র তন্দত ; 

কত কত মানী 

লইয়া সাঁপিনী 
সাগরনিরত 

তবে সেকালত 

পর্বতনিবাশী 
গায় মর্ধনাশী 
দুর্গ গতি ছুর্ববার 

ভয় চমতকার 

মুদাযকাও 

তবে সেকালত 

অতি দ্ররতেতে | 

চরন চুন্িত 
তার তখন। 

মতি মুরচিত ১ 

তেজি সদন || 

কিন্নর উরগ 

নিজ ভবন। 

অপর কিন্নর 

তয় তখন ॥ 

তবে সে কালত 

অবস্তা অতি। 

সকলে তখন 

অন্যন্ত্ প্রতি ॥ 

অতি জুড়মতি 

ফলিন্ত্রগন। 

ঘোর ভয়ঙ্কর 

তারা তখন ॥ 

পাঁয়া সে সময় 

হয়৷ তখন | 

হইল সববত 

সে ফনিগন ॥ 

তেজি নিজ মনী 
সঙ্গে তথন। 

পশীল ভয়ত 

চকিত মন ॥ 

গ্রানি রাশী রাশী 

ভয়ে তখন। 

হৈল সে সবার 

উদ্বিগ্ন মন ॥ 

১, 

দশ জোঁজোনের শুবিস্তার মে পর্বত | 

একসত জোজন আয়ত ৫ ম্বরূপত ॥ 

কপিপ্দবলে রশালে পশীলেক। 

প্রিথিবির সম হৈল সে নগ প্রত্তেক ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাক্মিকবচন। 

সমাপ্ত হইল সর্গগ, অরিষ্টারোহন.॥. 
অষ্টপঞ্চাশত সর্গ গ হইল বিরাম। 

লও মন রাম নাম তেজি আন কাম।। 

নিবেদনে অবধান কর মোর মন। 

নিশ্চিন্তে আছহ চিত্তি কোন প্রয়োজন ॥ 

অনা ভাবনায় ভাষ নিজুক্ত সতত। 

তবতয়ভাবনাক ভূলিছ মনত || 

তূতলে ভজন ভবপদে ন! করিল! । 

ভবানি ভবানি বানি বদনে ন। নিল ॥ 

ভবভয়হর ধনুদ্ধর রাম নাঁম। 

ন! তঙ্গিলা! ভূপ্িল! কেবল ব্রথা ৬ কাম।॥ 
অথন উপায় কি ত| অবোধ ভাবন]। 

অজ্ঞখানে আবৃত হয়! কেন কাল জাপনা ৭ ॥ 

 শ্রীহরেন্ত্র বোলে রাম বটে দিনবন্ধু। 

তজ শুখে ডাক মুখে তর ভবসিন্ধু ॥ 

[ একোন্যষ্টি সর্গ ] 

অতিহষ্টে অকষ্টে সে পব্ননন্দন। . 
পক্ষজুক্ত শৈল জেন করিল গমন || 

গগনগমনে হষ্টমনে করি গতি। 
মহানাদে আকাশ ব্যাপিল মহামতি ।। 

৯ খুচ্ছিত ২ পড়িল ও মুচ্ছিত ৪ মৃতের মত & বিশতীর্ঘ ৬ বৃথা ৭ যাপন করন 



শত 

তাঁর প্রিতিদ্ব,নি ১ গুনি তদা অতিশয়। 
জলে স্থলে শৈলে সব্ধ গুনি সে সময় || 

নিরদনিনাদসম ঘোর সে সংবাদ । 

 শুনিল তখন কপিকুল অগ্রমাদ ॥ 
ধোর সব্ধ গুনিয়! গুনিঞা। সে সময় 

পরজ্পরে করে সম্ভাষণ কপিচয় | 

এহি আইশে পবননন্দন মহাবীর | 

শুন তার শুদুর্বার নিঃস্বন গভির || 

গুহদদর্শনে মনে হয়৷ আকিজ্কিত ২। 

হ্টমৈতি হৈল অতি শুথে আমোদিত।। 

সেকালত সেস্ানত কপি জতমান। 

তাক সন্ধোধিয়া জাঘবান বু'দ্ধিবান ॥ 

অতি গ্রীতিমতি হষ্টে তুঈ হয়া মম । 
অঙগদ লহিতে জত মহাকপিগন |। 

সবাক সগ্ঘোধি বাক বলিবাক লৈল। 
নিকটে ডাঁকিয়! নিয় সে সবাক কৈল ॥ 

শুন কথা সর্ধবথা সে পবননন্দন। 

কৃতকার্জ হৈছে ধার্জ মূল প্রয়োজন ॥ 
ওনিশ্চয় ইথে কিছু নাহিক সংশয়। 

ওন.যুষরাজ কাজ সিদ্ধ শুনিশ্চয় ॥ 
নৈলে কাঞ্জ ধার্য য শুর্যযণ্ড বিষয এবন্ধান। 

না করিতো! বেগ একে। লস্ত হনুমান ॥ 

বলহিন হৈতে দিন মলিন উদ্ভাহ ৪। 

না করিতে অভিগতি প্রবল গ্রবাহ ॥ 

শুন শুন শুনভুঙ জত ফপিগন। 

হনুমান বাছ উধ বেগের নিশ্বন ॥ 
জলদনিনাদ নাদ প্রমাদ বন্ধন। 

গুন শুন পুনঃ পুন করয় ভিশন ॥ 

জগতামু ৫মহাবাযু সমান নিশ্বন। 

লরিরের বেগ সব শুনি শুভিশন | 

ধামায়ণ 

এহি বলি মৌন হৈল বির জাদুবান। 

হনুমান আগমন করি অনুমান ॥। 

গুনি হ্বন ঘন ঘন কপিগন তবে। 

আনন্দে মগন মন হইল উচ্ছবে ॥ 

কম্প করি ধরা ঝম্প করি হরিগন। 

শৈলে শৈলে আরোহিতে লাগিল তখন ॥ 

এ টশল তেজিয়া গিয়া অন্য শৈলাস্তর। 

আরোহি দিখর জত কপির নিকর ॥ 

অতি মতিমান হনুমান কত ছুরে । 

এছি বলি পরজ্পরে নিরক্ষন করে || 

বলসবান হনুমান দর্শনমানসে | 

বিপুল কপির কুল আকুল নিশ্বেশে ॥ 

অতি হাষ্টে বৃক্ষপ্রেষ্টে করি আরোহন । 

কত ছুরে হনুমান করি নিরক্ষন।। 

. উচ্ছবে সে কপি সবে তবে সে সময়। 

ফল ফুলে আকুল বিপুল সাখাঁচয় | 

ভঞ্জন করয় কপিচয় হর্শময় । 

নিরধনিনাদে নাদে নাশে অতিশয় || 

সে সময়ে সদ[শয় পবন্তনয় । 

ইর্শে গতি মহামতি করি অতিশয় ॥ 

দ্বিগুন বিক্রম করি জরি পরাক্রমি। 

সমিরনসম গতি করি জিতশ্রমি ॥ 

অনুপম শুউত্তম বেগে সন্ত অতি। 

গগন্গমনে গতি করিল মারূতি ॥ 

শুঅত্যন্ত বেগবস্ত হনুমস্ত তবে। 

সমুদ্রের মধ্যভাগ হইল লাঘবে ॥ 
শুলাভ মামেতে ৬ এক শৈল সুউত্তঘ। 

নানাধাতুবিরা্িত অতি নিরোপম | 

সেজে শৈলেন্দ্রক পরে করে সে সময়। 

পর্শ করি মহাহরি পবনতনয় ॥ 

১ প্রতিধ্বনি ২ ইচ্ছক ৩ শৌরধ্য ৪ উৎসাহ ৫ জগতের প্াপন্থরপ ৬ মূলে আছে “মৈনাক পর্বত” 



 ই্িয়কাও 

চাঁপমুজ জুক্ত জেন সর তিব্রগতি। 
সেবন্ধান হচুমান গতি করি অতি |! 
থেচর সে কপিবর অঞ্জনানন্দন | 

বেগে জেন দশদিশ করি আবর্শন |। 

গবিশাল মেধজাল জেন আকর্শীছে। 

নিরদমগ্ডল চণ্ড কপি শে লঙ্ঘিছে ॥ 

সে সময় মনোঁময় মৌভা অতিশয়। 

কপির নিজ ভূজমধ্যে বিরাজয় | 

কত দিত কত পিত অরূন শুনর। 

পাটল অঞ্চন আভা মেধ মনোহর ॥ 

জেন সে প্রতাপি কপিবর সে সময়। 

মেধঘজাঁল সঙ্গে রঙ্গে গমন করয় ॥ 

মনলোভা! কিবা সোভা দেখি সে সময়। 

উদ্ধমুখে কৌতুকে আছেন কপিচয় ॥ 

সে সময় শুছুর্যযয় সমিরনন্দন। 

মেতব্রেন্দে বাহুবেগে করিয়৷ চালন | 
লজ্বিল অনিলশুত সাগর তখন। 

সে সময় শোভ! দেখীলেন কপিগন ।। 

মেঘঘটা মহোৎকটা! এড়াঁয়া জেমন। 

পুর্ণ শশধর সুখে দিল দরশন || 

সেহিপ্রায় চাঁরূকায় বির হনুমান । 

দিল দেখা কুমুদের সখ| জেবন্ধান || 

কপির নিবাঁশস্থান উচ্চ ১ গিরিবর। 

দেখিল অনিলগুত নিকটে ততপরধ। 

সৈল দেখি ছৈল শুথি পবননন্দন । 

নিরদ দিরদ নাদে নর্দিল ২ তখন ॥ 

জাজল্যজলনসম মহা তেজোবান। 

গগনগমনে গতি করি হনুমান ॥ 

বিষ্্যমান এবন্ধান দেখিয়া তখন। 

্রস্তঘতি হয়া অতি জত কপিগন ॥ 

১ উচ্চ ২ শখ করিল ৩ স্বাছু 

«1৬১ 

কুতাঞ্জলি করি হুরিগন সেলময়। 

উঠিল কল মহাঁবল কপিচয় ॥ 
তবে সে কালত সে মহেশ পর্বতের | 

সিখরির মহা এক শৃঙ্গ উপরের || 
. তখন পতন তাঁত হয়া বাযুণ্তত। 

স্থির হৈল তবে তাত বিক্রমি অদ্ভুত | 
অতি গ্রীতিমতি হয়! নকলে তখন। 

আনি আনি দিল সাছু ৩ ফল মৃলগন ॥ 

ফল শুশীতল জল আদি আনি দিয়া। 

হর্শে অতি মাঁরূতিক অর্চন করিয়া ॥ 

সে কালত কপি জত জমন্দে মগন। 

কিল কিল সব অতি করিল ভিশন।। 

হষ্টমতি হয়া অতি কত কপিগন। 
ঝাম্প দিয়া গিয়া! করি সাথা আলম্বন ॥ 

থাঁকি তথা প্রিয়কথ। কহে পরস্পরে । 
ঘোরতর সিংহনাদ ভয়ঙ্কর করে।। 

হনুমান জ্ঞানবান তবে তরে সময় । 

বলনালি বালি অঙ্গ গুতনয় ॥ 

আর বয়বৃদ্ধ শুদ্ধমতি জাখুবান। 

প্রথমে বন্দিল ছুজনাক হছুমান ॥ 

বন্দন করিয়া হরি সে ছুইজনাক। 

সংক্ষেপে বলিল পরে সম্োধিয়! তাক ॥ 

আনন্দীতা সিত| গুনজিতা রাষরত! | 

সতি অগ্রগন্ভ। ধন্তা মহাপতিত্রত্। | 

তার সঙ্গে রঙ্গে ছৈছে মোর সন্দর্শন। 

সংক্ষেপ বচনে বলী ঠকল নিবেদন ॥| 

শুধা।ধক হেন বানি শুনিয়া তধন। 

অমিয়।-অধিক বাক্য সস্তোসিয়া মন | 

অতি হষ্টমতি হৈল জত কপিগন। 

সাধু বামু্ডত বলি করিল পৃজন ॥ 

১০০ 



থ৬ 

কপিগন রঙ্কমন হইয়! তখন। 
আরম্ভিল সেবেল! পরম থেলাগন ॥ 

আনন্দিত হয়া চিত কত কপিগন | 
ওভাশয় গিত গায় করিয়া নর্ভন। 

কেহ করে ধরি কাকো ১ করয় ক্ষেপন। 

কিলি কিলি সন্ঘ করে পরম ভিশন ॥ 
কপিগন কতজন রঙ্গমন হয়া । 

প্রনামে মাক্ূতি পদে পানি যে পশীঁয় ২ ॥ 

কপি কত সেকাঁলত আনন্দিত অতি। 

উশ্চ করি পুশ্চ ৩ অতি করে চিত্রগতি ॥ 

দিরদদলনাঁকার নিরদবরন | 

পঞ্চানন ৪ পরাক্রমি কত কপিগন ॥| 

কিঞ্চিত পুশ্চক করি কুঞ্চিতভ তখন। 

লীলাগতি করে অতি হণী রঙ্গমন || 

কতজন শু ভিশন লাঁজুড় ভ্রমায়!। 

তর্জন গর্জন করে শঙ্কাপানে চায় | 

অপর কতেক কপিনিকর তখন । 

মিখরিলিখর তেজি হয়! রঙ্গমন ॥ 

নামিয়া অমিঞ। ৫ তুল্য বচন শুনিঞা। 

হনুমান করে করে ধরিল আশীয়া ॥ 

কতেক গ্রতাপী কপি হনুমান অঙ্গে। 

কর দিয়া সস্তোশীয়! নাদ করে রঙ্গে ॥ 

ভিমরূপি কত কপি তবে সেসময়। 

' মারূতিক মহিমাক স্তবন করয় ॥ 

কপিগন কতজন রঙ্গমন হইয়া। 

মারূতিক আলিঙ্গন করিল আশীয়া ॥ 
অতি প্রীতিমতি হয়! যারূতিদর্শনে। 
বলমালি বালীশুত আনন্দিত মনে ॥ 

সাধু সাধু মাননতিক বলিয়া, তখন। 

প্রেমে সমস্ত করিলেন প্রেম আলিঙ্গন | 

. বীমায়ণ 

আনন্দ অন্তরে পরে করে ধরি তার। 

বশাইল নমাদরি করিয়! সৎকার || 
মহেজা নগেন্দ্রপরে রমনিয় দেশে | 

বশাইল মারতিক আদর বিশেশে || 
সম্ত জানুবস্ত আর বালির কুমার। 

বিপুল সিলাঁত বশী তিন বলীয়ার ৬ ॥ 
বশি তিন জশী অতি হর্শীত অন্তরে । 
হন্ুমামে অতি মানে জিজ্ঞাশীল পরে ॥ 

জেরূপে করিল হরি সাগর লঙ্ঘন। 
জেরূপে করিল লঙ্কাভবণ দর্শন ॥ 

সিতামনর্শন আর রাবনদর্শন। 

শুনিতে উচ্যুক ৭ মনে বিবরনগন ॥ 

জিজ্ঞাশীল শীষ্টশীল মারূতিক প্রতি । 

কহ বিধরণ জত মারূতি গুমতি | 

পুটপানি হয়া মানি মারতি তখন। 

জান্বুবস্ত অগদক বলিল বচন ॥ 

বলি বিবরনগন করহ শ্রবন। 

কত কব অশস্তব সে সব কথন ॥ 

শ্রবন শ্রবস বাঞ্চা করি হরিগন। 

মৌনে রছিলেন চায়! মারুতিবদন | 

গ্রিতে সন্ত হনুমন্ত বিকাশী নঞন ৮ । 

আরম্ভিন সিষ্টশীল লঙ্কাবিবরদ ॥ 

সেকালত তথ! জত সতে সত কপি। 

নিশব হইয়া রৈল হয়! মৌনরূপি ॥ 
সে সময় বলসালি বালির তনয়। 

কপিয়ে আবৃত সেকালত বিরাজয় ॥ 

বন্দারকবুন্দে জেন মহেন্দ্র শোভয়। 

দেহিমত সেকালত বালির তনয় ॥ 

সেকালত কিত্তিবস্ত হঙ্গমস্ত বির । 

অঙ্গদ লঙ্গত সোভা করিল চির ॥ 

১ কাহাকেও ২ পর্শ করিয়া ও পুচ্ছ ৪ সিংহ ৫ অনূত ৬ বীর ৭ উৎদৃক ৮ নয়ন 



গুদ্দর' কন্দারে বশী তবে সে সময়। 

জাজল্য জলন হুয়োজন ভেজোময় ॥ 

ইতি শ্রীগুন্দরাকাঁণ্ডে বাশীকবচন। 

রশায়ন হনুমান পুনরাগমন ॥ 

উনসষ্ঠ সর্গগ পদ হইল বিরাম। 

ডাক মন রাম নাম পাবা ১ মুক্তিধাম। 

এ] 

মহেমা নগেলাবরে গুনদর কন্দর পরে 

বশী জশী পবননন্দন। 
আর আর শুর্বার বশীষ্ট গরিষ্ট সার 

বশী সত। করিয়া তখন ॥ 

সবে অতি হৃষ্টমতি কপিকুল হয়! তথি 

লঙ্কার গুনিতে বিবরম। 

রহিল নিংসষেে তবে মারূতি আবরি শবে 

একমনে রহিল তখন ॥ 

লঙ্কাধামে রক্ষশঙ্গে বিজয়ি সে রনরঙগে 

যহ। বি্জবস্ত হনুমান। 

রুতকম্মা বির শাঁর বল্বস্ত শুদুর্বার 

প্রবঙ্গেশ মন্ত্রির গ্রধান ॥ 

হেন বিরমিরমনি বির আগে জাঁক গনি 

হেরি তার প্রশয় বদন। 

বানর প্রবির জঙত রহিলেন সেকালত 

শুনিবার দুহত কথন ॥ 

রন্দক্ষ রিক্ষ ২ আর মহাঁকপিপরিবার 

মাক্সতির চৌপাশে রহিল। 

১ পাইবে ২ ভল্ল,ক ও বাক্য ৪ ললন! | 

লবাকে সন্ধি বানি বলিলেন মহামানি 

জ।দুবস্ত সন্ত পাধুশীল ॥ 

মৌন হও লর্বজন গুন জঙ্কাবিবরন 

এহি বলি নিবারী শবারে। 

মারূতিক সন্বোধিয়া 

বলে জান্থুমান গুনধারে ॥ 

কহ লক্কাবিবরন ওহে পবননন্দন 

আগ্ঠপাস্ত বৃতাস্ত সকল। 

হনুমান কিবন্ধানে লঙ্কালয় কোনস্থানে 

নিবাশে রাবন মহাবল ॥ 

সিতাসদ্গে সন্ধর্শনা তার স্।শন ৩ গন 

বিস্তারিয়। কহ তাঁল মত। 

রামন্্রীয় গ্রীয়া অতি পতিব্রতা মহাসতি 

কালক্ষেপে কোন বা কর্মত ॥ 

কি বলিছে গুনশীল! তুমি তারে কি বলিলা 
আগ্পাস্ত কহ বিবরন। 

রামের প্রীয় নলন! ৪ তারে করিয়৷ ছলন| 

কিরূপে হরিল দশানন ॥ 

জুড়কর্ম্মা দশানন ুষ্টমতি শুরুর্য যন 

কি ভাবে রাখিছে শিতারে। 

হে হে মহাকপিবর জত কথ! পূর্বাপর 

কহ শুনি সব সমাচারে।। 

কহ জত আগ্ঘপাস্ত শুনিয়া সব ব্রত্তাস্ত 

সাস্ত হয়! অন্তর আমার । 

পরকার্ধয ধার্জ তার আর লাগে চিত্তিবার 

' কহ কথ করিয়। বিচার ॥ 

জনকদুহিতা সিতা অতি সতি গুনজিত 

তাক কি করিছ আশ্বাশন। 

রামগ্রীয়া তপস্ষিনি রমনির শিরমনি 
তোমাক কি বলিছে বচন ॥ 

পাস 

১ 

অতি মিষ্ট বাকা দিয়া ৃ 



৭ 

তাহ! বল বিবরিয়া ভালোক্ধণে বিশ্তারিয়া 

মহামতি পবননন্দন। 

জামুবান বানী শুনি কিঞ্চিতেক চিত্তে গুণি 

বলিলেন মারূতি তখন ॥ 

' তোমার সবার অগ্রে আমি জে লময় সিমে 
পারাবার পার বাশনায়। 

মহেন্্রসিথরপর আরোহি আমি সত্বর 

উভেরন করিলে! নিলায় ॥, 

সে সময় শুবিস্ময় দ্বেখিলাম অতিশয় 

অমর গন্ধর্ব বিদ্যাধর। 

সিদ্ধমুনি পরিবার চারন অব্পর1] আর 

দিব্য জানে ১ আঁবরি অন্বর ॥ 

আকাশ প্রকীশ করি থাকি বিমানত চড়ি 

তু্টমতি হয়৷ অভিশয়। 

করি তবে শবে শাদ মৌরে কৈল আশীর্বাদ 

রৈল মবে পানন্দ হৃদয় ॥ 

মহাগিরিগুহা প্রা অক্পন নয়ন তায় 

চক্রীকাঁর নিয় অতিশয় । 

কুরূপ সুকূপ তার ভয়ঙ্কর শুুর্বার 

যুখ মেলি পাছে শুদুর্ধ য় ॥ 

আঁমা প্রতি কোপমতি সে যুবতি করি অতি 

আমাক ধাইল সে সময়। 

তার সে বিপুলকায় তার কায় সমুদ্াঃ 
ঢাকিয়! শে রাক্ষশী বলয় ॥ 

থাক কপি একক্ষন তোরে করিব ভক্ষন 

এছি বলি গর্ধিয বারত্বার। 

হৃষ্টে অতি মোক প্রতি ধাইল তদাশে২ জুবতি 

সন্ধে দে আশীল আমার । 

লে ঘোররূপিনি বামা 

অগ্রে দেখি আমি শে শময়। 

৯ ঘানে ২ সেই আশে ও তুলনারছিত ৪ সীতাহরণকারী 

ক্রোধকায় অস্কপাম! ১ 

সেহিক্ষনে মোর মনে ঘোররূগ দরখনে 

জনমিল অর বিছু ভয়॥ 
কিছু ভিতি হয়া মতি বলিলাম তাক প্রতি 

শুন বামা আমার বচন। 

অজোধ্য। অধিকারি  . গুদ্ধাচারি ধর্মধাঁরি 

দ্শরথ নামেতে রান ॥ 

ছিলো পূর্বে অবনিত  লশাগরা গ্রীথিবিত 
জার জশরাশী গ্রকাশিত। 

তার শ্রেষ্ট শ্রেষ্ট সুতা... অদভুত গুনছুত 

জরীরাম নামেত শুবিক্ষাত ॥ 

পিতার সে পনপাশে গেল রাম বনবাঁশে 

সঙ্গে শিতা অনুজ লক্ষন। 

দ্গুক কাননে পশি সে সময় মহাজশী 

তথা কৈল বাশ নিকেতন ॥ 

বনফলমুলে আশা পন্নশালে কৈল বাশা 
কতকাল আশ্রমে আছয়। 

পরে মৃগ অন্তেশনে রাম গেল ঘোর বনে 
আর শ্রীলক্ষন মহাশয় ॥ 

জনম্থানে ভার্ধযা তার ছুরাজ্মা শে ছুরাচাঁর 

জ্বেশ্বর রাবন্ কুর্য যন। 

মায়া করি শুর*মরি তপস্বীর *” ধরি 

ছলে সিতা করিয়া হরন ॥ 

লঙ্কালয় দুরাশয় চলিল রামের ভয় 
সিতা পায়। মায়াকাঃ। ছাড়ি । 

পিশাচবদদন রথে অনিল অন্বরপথে 

চলিলেন রামনারিহাগি ৪ ॥ 

রামবাঁমনয়নারে আহরিয়া ছুরাচাঁরে 

পশিআছে লঙ্কানগ্রত। 

সেহি সিতা অন্ত্রেশনে দ্াইতেছি লঙ্কাভবনে 

বলিলাম দামি এহি মত ॥ 



সননরকাঙ 

মতা করি সন্দর্শন কৃতার্থ লতি জখন 

জাব আমি স্বামিন্লিধানে। 
মিমোরে সে সময় তুপ্তিয়ে৷ জে সুনিশ্চয 

সত্য বলিলাম তব স্থানে ॥ 

নামার এমত বানি তবে শে রাক্ষশী শুনি 

বলিল তখন নীশাচরি। 

হি সষ্টম সময় তক্ষ মোর শুনিশ্চয় 

তোরে ওরে করিব তক্ষন। 

মোরে প্রবেশন ইও আশী এহিক্ষন 

অতিক্রম কর নাকি মন॥ 

শুন শুন ওহে হরি তোমার অপেক্ষা করি 

না করিব কাল অতিরুম। 

তোরে তুঞ্জিব নিশ্চয় মোর কথা খিথ্যা নয় 

বিধি দিল তক্ষন পরম ॥ 

তার বাক্য হেনমত শুনি মোর সেকালভ 

ঘের ক্রোধ জন্মীল দুর্বার 

রাক্ষশীক সান্ষাধিয়া_ বলিলাম ক্রোধ হয়া 

শুন শুন বচন আমার ॥ 

প্রকাশ মুখ বিস্তার. তবে উদরে তোমার 

গশী আমি আপন ইচ্ছায়। 

এমত আমার বানি শুনি ঘোর রাক্গশিনি 

বিপুল দেখিয়া! মোর কায়। 

ভিশন নিষ্বন করি সেজে মোর নিশাচরি 

দ্বশ জোজনের শুবিস্তার। 

বিকাশী বিকট বক্ত ১ হয়া অতি ক্রোধাশক্ত 

অগ্রে স্থির হইল আমার ॥ 

দশ জোন বিস্তার. দেখিয়া বন তার 

আমি মনে চিস্তি আপনার । 

বিংশতি জোন কায়। করিলাম করি মায়া 

অগ্রে স্থির হইলাম তাঁর ॥ 

১ মুখ ২ বিস্তার ৩ সত্তর 

নি ৬ 

ূ 

তত পাস পিস সপ 

ও 

বিংশতি জোজন তনু যোরে দেখি সে জে পুনু 

ত্রিশ জোজনের শুবিস্তার। 

বাড়াইল মুখ তার শুভিশন চমৎকার 

অগ্রেস্থির হইল আমার 

ত্রিশ জোজন বিস্তার দেখিয়া বদন তাঁর 

আমি মনে মানি শুবিম্ময়। 

চন্লিণ জোজন তন্থু মোরে সে দেখির৷ পুন্ধু 

নিশাঁচরি কৰি অতি মায়া। 

গঞ্চ(প জোজনানন করি অতি শুতিশন 

মোর গ্রতি আশীল সে ধায় ॥ 

গঞ্চাশ জোজন মুখ দেখিয়। তখন । 

কিঞ্চিত চকিত চিত মোর সেহিক্ষন ॥ 

পুনব্ব|র শুছুর্বার সাহন করিয়!। 

সষ্টা জোজনের প্রস্ত ২ সরির ধরিয়া ॥ 
রহিলাম অগ্রে তার আমিসে সময়। 

দেখি হেন জলিলেন্ সেজে অভিশয়॥ 

সহত্তরি ৩ জোঁজন করিয়া মুখ ভার । 

সিঘ্ব মোর অগ্রে হেল রাক্ষশী ছুর্ধার ॥ 

সহস্তরি জোজন দেখিয় মুখ তার। 

আমি সে মময় মায়াবলে আপনার ॥ 

অশীতি জোজন বাড়ায়! নিজ কায়। 

তাহার অগ্রত স্থির হইলাম নিলাঁয়॥ 

অশিতি জোজন দেখি মোর কলেবর। 

নিশাঁচরি কোপ করি তাত অনস্তর ॥ 

ন্বতি জোজন অতি বদন করিয়া! । 

বাযুবেগে মোর আগে আইল ধাঁইয়া ॥ 

নবতি জোজন বক্ত দেখিয়া তখন। 

হইল ঘোর ক্রোধ মোর ওহে কপিগন ॥ 
এপ-৮ ঞ 



৭্গ্ 

সত জোজনের শুবিস্তার কলেবর। 

মায়াবলে কুতৃহলে ধরি জে তৎপর ॥ 

সত জোজনিক দেখি শরির আমার। 

ক্রোধ করি নিশাচরি তবে শু দুর্বার ॥ 

সত জোজনের করি বিস্তার বদন | 

বাঁযুবেগে মোর আগে আশীল তখন ॥ 

পরে অন্থুতব করে অন্তরে রাক্ষশী। 

মায়াবন্ত এজে শস্ত বটে মহাজশী ॥ 

মায়াকায়া ধরিবার সামর্থ ধরয়। 

এহি চিন্তি গ্রতিষ্টা করিল সে সময় ॥ 

ইশদ হাশীয়! মোক সম্ভাশীয়া তবে। 
জলদনিনাদে শাদে বলিল তাগবে। 

গুনহে প্রতাগী কামক্সপি কপিবর । 

খেদিত হয়াছ কেন চিন্তিত অন্তর ॥ 

মমোদরে সিন্স তবে পশহু সত্তর । 

কি ভাবিছ মনে মনে ছুর্ধযয় বানর ॥ 

হেন বানি তার শুনি আমি শে শময়। 

আপন অন্তরে পরে কৰি চিস্তাচিস ॥ 

সত জোজনের তার দেখায়] বদন। 

পরম ভিশন তাত বিকাশ দ্রশন ॥ 

আমি সে সময় স্থির করি নিজ মন। 

অন্ুষ্টমান কাঁয়া ধরিয়। তখন ॥ 

পতঙ্গ সমান অঙ্গ হইল আমার। 
বেগে অতি করি গতি উরে তাহার ॥ 

প্রবেশ হইলে! তবে আমি দে সময়। 
রাক্ষণী তখন নিজ বক্ত অতিশয় 

ভিশন দ্রশনগন ওষ্টপুট আর। 

একত্র করিল তত্র তবে আপনার । 

মুদ্রিত করিল মুখ জর্দি নিশাচরি | 

জামি তার মুদিত বদন লক্ষ করি। 

১ বাছিয় ২ হুয়সা 

রামায়ণ 

দক্ষিন শ্রবনে পথ পাইলে তখন। 
সেহি শ্রবনের পথে করিন্ু গমন ॥ 

বাঝ ১ হইলাম আমি তবে সে দময়। 
হেন দেখি হর্শে শুদ্ধি হয়া অতিশয় ॥ 

বদন বিকাশী হাশী তবে সে সময়। 
বলিল আমাক অতি মিষ্ট বাঁকাচয়্॥ 

মম প্রতি অতি গ্রীতি হইয়া তখন । 
বলিল বচন অতি হয়া তুষ্টমন্ ॥ 

পুটপানি হয়া বাসি আমি সে সময়। 

চাহিলাম তার স্থানে তার পরিচয় ॥ 

পরিচয় সে সময় দিল মহাশতি। 

শুন বানি মহাঁমানি মারূতি শুমতি ॥ 

দক্ষের নন্দিনি আমি জান মহাবল । 

ন! করিবা চিন্তা হবে সকল সফল ॥ 

হেন শুনি তার বানি আমি সে সময়। 

নমলাম পদে তার আননহদয় ॥ 

অগিততেজশা মহাজশ। দাক্ষাইনি। 

তাক সন্বোধি আমি বলিলাম বানি ॥ 

শুন গুনছুত। দক্ষগুত| মহ।শতি। 
তব বক্তে পশীলাম খু হয়৷ অতি। 

তব আজ্ঞ! পালিন করিলো দাক্ষাই..: 1 
তোমার সত্যক পালিলাম তেজন্থিনি ॥ 

অখন গমনে আজ্ঞা কর মহাশতি ॥ 

রামের বিরহি বৈদেহির সাধি প্রীতি ॥ 

জথা সিত৷ গুনজিতা৷ তথায় গমনে। 

অনুজ্ঞ। করহ মাতা জাই এথা হনে ॥ 

এমত গুনিয়। দেবি আমার বচন। 

তুষ্টে অতি মহাশতি বলিল তখন ॥ 

শুন রামছুত বাযুশ্ডত গুনধাম। 

গুরসা ২ বিক্ষাত এহি মোর নিজ নাম ॥ 

হল তসনেহর 



তব অশস্তব পরাক্রম পরিক্ষায়। 

প্রেশিছে আমাক দেববৃন্দ সমুদায়। 

দেবের বনে নিজস্থান হনে আমি। 

আশীয়াছি আমী এথা শুন কপি তুমি। 
শুন গুনবস্ত হনুমন্ত সম্তমতি । 

তৌমাপ্রতি তুষ্টমতি হৈলো আমি অতি॥ 

গুনহ সমর্থ অর্থ সিদ্ধের কারন। 

দ্রুতগতি হে মীয়তি করহ গমন ॥ 

শুন কথ! গিয়া তথা লভিবা বিজয় 

গুনরাগমনে হবে কল্যান নিশ্চয় ॥ 

শুন শৌর্যযবন্ত হসুমন্ত বিজ্ঞবাঁন। 
অরি করি রনে হত গ্রেশ জমস্থান | 

গুনিশ্চয় তব পরাজয় না হইবে। 

অরাতি মতিবে ৯ তুমি বিজয় লতিবে। 

তোমার সামর্থ শুনিশ্য্ অতিশয়। 

পরিক্ষায় তৌলাইয় বুঝিছি নিশ্চন ॥ 
অতুল বিক্রম তব অশস্তব অতি। 
মহাঁসত্যবন্ত তূমি বট হে মারূতি। 

বিপুল কল্যান তব হৌক সাশয়। 
আমিহ গ্রয়ান করি হরি হরালয় ॥ 

এহি বলি কুতুহলি সে দেবি তখন। 

গগনগমনে গেল গির্বানভবন ॥ 

তবে সে সময় হৈল.বিয্য় দর্শন। 

দিব্জানে বিমানে আরহি দেবগন 

বিবুধ দমুজ আর গন্ধ চারন। 
শিদ্ধ বিগ্ভাধর আর মহশির গন। 
গুঅথরধর অত্থরক গ্রকাশীয়া ৷ 

দশন লিকাঁশী হাঁশী মোরে সন্োধিয়া। 
বলিল বচন দেবগন সে সময়। 

সাধু সাধু ধির বির পবনতনয় ॥ 

১ মধিবে ২ ছুর ৬ ভয়ের 

মহাজশী শুরশার শঙ্গে রঙ্গে অতি। 

মহ(কর্ম করিল মারূতি মহামতি ॥ 

এহি বলি কুতুহলি জত দেবগন । 

অতি হর্শে পুষ্প বর্শে আনদ্দে তখন ॥ 

আরবার আমাক বলিল সে সময়। 

চল চল মহাবল বৈদেহি আলয় ॥ 

গুনধাম রাম গ্রীয় সাধ হনুমান 

নির্বিদ্বে সস্থান পরে করহ প্রস্থান ॥ 

এহি বলি দেববুন্দে আনন্দে তখন। 

স্বকিয় ভবনে ঠকল তখন গমন। 

দেবগন গেল জদি আপন আলয়। 

হষ্টমতি হয়া অতি আমি শে শময়॥ 

বিপুলবিক্রমে আক্রমিয়া বায়ুপথ। 
গগনগমনে গতি কৈনু সেকালত ॥ 

অশম্তব মহাননব দেখিতে দেখিতে । 

অত গতি করি আমি জাই হরশীতে ॥ 

পরে কত ছুরে আমি দেখি শে শমগ়। 

সাগরমধ্যত এক শৈল বিরাজয় ॥ 

শুবন্নসিখরধর মহাধরাধর | 
দেখিলাম শুন্ধর কন্দর মনোহর ॥ 

মহামহিধর দেখি আমি সেকালত। 

চিন্তিলাম সে সময় নিজ অস্তরত ॥ 

এজে বিদ্ব ঘোর নিগ্বু ২ হবে কিবন্ধান। 

বিশীষ্ট ভয়র ৩ স্থান গিরি বিছ্যামান ॥ 

রাক্ষশী জেমতে পথে বিন আচরিল। 

সেহি প্রায় বুঝি এ ঞজে নগ দেখা দিল ॥ 

চিন্ত। করি হেনমত আপন অন্তরে । 

ভিশন লাঙ্থুর আমি ভ্রমাইয়! পরে । 

লাঙ্গল ভ্রমায়৷ কোপ হয়া অতিশয়। 

প্রহার করিলো৷ গিরিশুঙ্গে সে সময় ॥ 

দ৫ 
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নেহি গ্রহারত হত হয়] মেকালত। 

ভগ্ন হৈল শিখরিশিখর একশত ॥ 

সিখরিনিকর চণ্ড খণ্ড খওড হৈল। 

মহিমগ্ুলক মণ্ডি সেস্থানত পেল ১॥| 

অশন্ত্রম পরাক্রম বিক্রম আমার । 

দেখিয়া তখন কূপ ধরি আপনার ॥ 

শৈল হৈল মায়াকা য়াঁধারি শেকালত। 

দিব্যানঘরধর নানারত্ু সরিরত ॥ 

সেজে সাস্ত অতিশাস্ত বচনে তখন। 

পুত্র বলি আমাক করিল সন্বোধন ॥ 

গুন গুত গনজুত অধুতবিক্রমি। 

মহা তেজৌবস্ত হনুমন্ত জিতশ্রমি ॥ 

তব তাত মমজাত সাক্ষাত সে দখি। 

আমাক কপিশ মন্ত্রি ভুমি জানমিকি ॥ | 

মোর নাম গুণধাম করহ শ্রণন। | 

শনাত নামেতে ক্ষাত হে সখানন্দন॥ 

মহোদধিজলে কুতুহলে শর্বক্ষণ॥ 

মোর নিবাশের বাপ এহি নিকেতন ॥ 

পূর্বত পর্বত জত আছে ভূতলত। 

পঙ্গযুক্ত সকলে আছিল স্বরূগত। 

সইত্ম্বায় ২ সমুদায় নগ জত রায়। 

ছবশ্চনাগমনে সর্ববদিশত বেড়ায় ॥ 

মনোরম মুনির আশ্রম লোকালয়। 

ূ 

| 

শী টিটি 

২ শী 

রাঁজধানি সশ্যবতি ভূমি নদিময় ॥ 

সর্বন্রত নগ জত ভ্রমন করয়। 

পতন হইয়া করে লোকের প্রলয় || 

হেনমত চরিজ্রত বিমত অত্যন্ত। 

শৈল সকলের দেখি সজ্ ভগবস্ত ॥ 

পর্বত সবার পক্ষ করিল ছেৰ্ন। 

7৫৮৮৮: 

বজধারির বজ্র ধরি হয়! কোপমন। 

তব পিতানধা আমি ভয়ে শে শময়। 

পলায়া পশীলাম|মি ৩ মকর আলয়। 

শুন সাধুচিত মমোচিত হিতবাঁনি। 
শুর্যয বংশে বিষ্ণ। অংশে রাম চক্রপানি ॥ 

তার উপকার মৌর করন উচিত | 

একারন নিরমাঝে হৈলামুপস্থিত ৪ ॥ 
আইস বাপ মনস্তাপ করহ মোচন। 

মোত ৫ আশী বিশ্রাম করহ একক্ষন॥ 

শুন শুর শ্রম দুর কর এক ক্ষন। 

ফল মুল জল ভুপ্ত শুথে হে নন্দন ॥ 

পরে হর্শান্তরে কর গমনক মন। 

হেন বানি শুনি আমি তাহার তখন | 

চিন্তিলাম নিজ চিত্তে জত কার্য যগন। 

শৈলরাজে সন্বোধিয়া বলিল বচন | 

শুন পিতলখা আমি সিতা অনোশনে | 

মিঘ্বগতি জাই অমি রাবন৪বনে || 

বিশ্র/যে রামের কার্ধষ বিলম্ব হইবে। 

এক আমি কার্ধযকর্তা আর্জ ৬ হে জানিবে। 

ন! কর বিশাদ আশীর্বাদ কর মোলে। 

নিব্বি্র হউক মোর প্রনামি ফোমারে । | 

এহি বলি করে পরে পরশ করিয়! | | 

তক্তিভাবে পিতৃর সখাক প্রনামিয়া ॥ 

অনুজ্ঞ তাহার শিরে ধরি শে শময়। 

গগনগমনে গতি করি অতিশয় ॥ 

অঙ্গশৈন পথ লক্ষ করি শে শময়। 

বায়ুবেগে ভ্রুতগতি করি অতিশয় ॥ 

জলধি অবধি কতক্ষনে তবে বলি। 

মহাবলে কুতুহলে জাই আমি চলি ॥ 

১ পড়িল ২ নিজের ইচ্ছায় ও আমি প্রবেশ করিলাম ৪ উপস্থিত হইলাম ৫ আমার উপর * আহ্য 



সে বেলাত অকন্মাত বিশ্ব উপস্থিত । 

অতিঘোর গতি মোর হইল স্থকিত ॥ 

সেকালত অশকত হৈল মোর গতি। 

দ্রশোদিশে বিলোকন করি চারিভিতি ॥ 

চিন্তি হেন চিত্তে সে সময় মৌর মন। 

অতিশয় গতিচয় রূদ্ধের লক্ষন ॥ 

চিন্তিয়া চিন্তত স্থির না! হয় আমার। 

গমনে আমার কেন বিদ্ধ বারম্বার ॥ 

মনে করি এবন্ধান তবে সে কাণত। 

অধোমুখে সাগরে নিরেখি ভালমত ॥ 

জলে কুতৃহলে ভিমরূপা তয়ঙ্করি | 

মায়া করি রূপ ধরি আছে নিশাচরি ॥ 

দেখিলাম সে সময় তাহাঁক তখন। 

সেহ মোরে দেখি অতি করিল হশন ॥ 

গুদারন অকরূন বচন তখন। 

বলিল আমাক করি নিরদনিম্বন। 

হে হেমহাকায় কপিরাঘ; বিরযবান। 

কোন স্থান প্রতি তুমি করিছ প্রস্থান ॥ 

চিরদিনে বিধি আজি মিলাইল ভক্ষন । 

এমত শুনিয়া তার নিষ্ঠর বচন ॥ 

শ্বিকার করিয়! তার শে বাক্য তধন। 

আমি সে সময় করি সরির বদ্ধন ॥ 

নুভিশণ মায়াকায়া ধরি অতি কোপে। 

ধাইলাম তাঁক প্রতি পরম আটপে ॥ 

বিকটরূপেতে তার নিকট জাইয়া। 

বিপুল কাঁয়াক আমি সংক্ষেপ করিয়া ॥ 

সত জোঁজনের তার বিস্তার বদনে। 

পশীলাম আমি শে শময় রঙ্গমনে ॥ 

পশি তারূদরে পরে আমি সে সময়। 

গ্রথর নখর দিয়! বিদারি হৃদয় ॥ 

নিকলিয়! তার দেহ হনে আমি তবে। 

গগন্গমনে গতি ঠকলাম তাঁওবে ॥ | 

এ 

পুন্্বার শুছুর্বার গতি করি অতি। 

পরে নিরেখিলীম সে রাক্ষশীক প্রতি ॥ 

মহামহিধরপ্রায় কাঁয় বিপরিত। 

বিরুতিবদনা হয়া নয়ন ঘুষ্মিত ॥ 
শুভিশন নিশ্বন করিয়া সেকাঁলত। 

পতন হইল পরে লাগরনিরত ॥ 

সেকালত গগনত জত দেবগন। 

গতির নিরদনাদে বলিল বচন ॥ 

সিংহিকাঁনামেতে এ জে ঘোর নিশাচরি। 

হন্ুমানে প্রেশীলেক সমননগরি ॥ 

সেকালত তাক হত করিয়া জলত। 

অত্যস্তিক কার্ধ চিন্তা করিয়া মনত ॥ 

তথ| হনে বিমান গমনে গতি করি। 

সমিরন বেগে ধাইলাম তরাঁতিরি ॥ 

ধায়া জায়া বছুদুর তবে সে সময়। 

শিখর নিকরময় মকর আলয়॥ 

তাহার দক্ষিনাতব ক্লূচির স্থানত ॥ 

বায়ুবেগে আমি উ্তরিয়। শে স্থানত॥ 

জথা লক্কাঁপুর ক্রুড অশ্তুরনিবাশ। 

পাইলাম সেকালত তাহার সম্পাশ ॥ 

দিনকর অন্ত ধরাঁধরপর গতে। 

কর্কশ রাক্ষশপূরে পশীলাম দ্রতে 
রক্ষগণে না জানে আমার আগমন । 

পশীলাম আমি সুখে রাবনতবন ॥ 

সে সর্বরি সেজে পুরি করি অন্তেশন। 

মায়াবলে নানাস্থলে আমি জে তখন ॥ 

মহেজ্জবিজয়ি রক্ষেভোর অন্তস্প,রে। 

মিতাক অন্ঠেশী ন পাইলো সত্তর ॥ 

সে সমগ্ন মগ্ন আমি শোকসাগরত। 

রাঁবনভবন বশী হেরি সেকালত ॥ 

দ্ব্নময় বিরাজন্ন গ্রাকার গুন্দর। 

বে্ীত করিছে উপবন মনোহর ॥ 
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দেখিয়! এমত সেকালত আমি তবে। 

রলচির গ্রাচিরে আরোহিয়া গুলাঁঘবে ॥ 

নন্দন উদ্যান প্রায় শোভা! তাঁ় অতি। 

শোকহর অশোক কানন বিরাজতি । 

অশোকবনিকামধ্ সে কাঁলত শুনি। 

কোকিলকাকলি স্বনে ক্রচ্দনের দ্ধনি ॥ 
ক্রদ্দনের দ্বনি শুনি গুনিলাম মনে। 

এত রাত্রি ক্রন্দন করয় কোন জনে ॥ 

ধোভে ততি জাত রূপমগ্ধ রম্তাবন। 

ফলফুলশোভা মনলোভা রস্তাগন ॥ 

সিংশোপ ১ তরূর চাঁদ সোঁভা মনোহর | 

অশোককানন মাঝে এক তরূবর ॥ 

সেহি সিংশপের চা তপন লক্ষ করি। 

পক্ষিপ্রায় মাঁয়ায় মানশকায় ধরি ॥ 

সেহি বৃক্ষে আরোহন করিলো তখনে। 

তথা হনে অধোপানে হেরিলো নয়নে ॥ 

মনছঃখে অধোমুখে তখন নিরেখি। 

পরমঞ্ন্দরি এক রাকাচন্রমুখি ॥ 

তপত কাঞ্চন পনি কাস্তি কলেবর। 

অমল কমল দল লোচন শুন্দর ॥ 

তিলকুশ্ডমের শুর্শমা ২ করি গঞ্জিত। 

নাশ! শোভ1 মনলোভা কিবা মনশ্্িত ॥ 

একবেনিধরা চান্তরা সে নলনা ৩। 

নেত্রে নিরধারা শারা শুখাঁনষয়না ৪ ॥ 

উপবাশে ক্ূশ তনু বদন মলিন। 

অনাধিনি ছবযখে দিনে দিনে হৈছে দিন ॥ 

নাহি হাশ ৫ লাঁশ ৬ বাঁশ অর্ধ সরিরত। 

অর্ধ পরিধান তার ছুঃধিনি জেমত ॥ 

বিক্নপ! উশনাবক্ত নয়ন বিকট। 

আবরিছে চারি পাশে সিঠায় নিকট ॥ 

রানী 

ভিশন দন করে মাংশের অদ্ন। 

গুনিত ৭ পানেত হৈছে ঘুর্নিত নয়ন। 
জেন ব্যাস্ত্রিগন আবরন করিয়াছে। 

তার মাঝে বৈদেছি বিরহি অতি কাছে॥ 

লশোকে অশোকবনে সম্ভতাপে তাপিত। 

সতদল হৈছে জেন পতন বহ্িত ॥ 

হেন শুন্ধপসি শৌদামিনি কাস্তিধরা। 
রমনির অগ্রগন্ত। ধন্তা চাকতরা ॥ 

তাক দেখি তথা বেথাজুথ। ৮ অতিশয় । 

মোর মনে সেহিক্ষনে জন্মিল সংশয় ॥ 

মনে অনুমানি রামরানি বলি জানি। 

সাথামুলে সোকাকুলে আছে মনে গুমি ॥ 

গুনিলাম সে সময় রাবনভবনে। 

গনরব ৯ অশভ্ভব করে নারিগনে ॥ 

হুলস্থল শুবিপুল স্বন ধনঘন। 

সেহি সব্ধ শুনি স্তব্ধ হৈল মোর মন ॥ 

উদ্বিগ্ন অন্তর মোর হৈল অতিশয় ॥ 

নিজকূপ সংক্ষেপ করিলো। শে শময় ॥ 

রাঁধনের চেষ্ট! জ্ঞাত হবার কারন । 

সেহি সিংশপের বৃক্ষে করি আলম্বন ॥ 

অনুপ্রায় তু ধরি করি শাখাতরয় | 

রহিলাম আমি সেহি বৃক্ষে শে শময় ? 

কতক্ষনাস্তরে পরে দেখি সেকালত। 

রাবনাগযন রঙ্গে সঙ্গে নারি জত ॥ 

ছূর্য যন রাঁবন নারিগন সঙ্গে লয়। 

জঅশোকে অশোককানন্ত গ্রবেশিয়া ॥ 

দেখিল তখন দশানন শুর-্অরি | 

সিতাক আবরি আছে জত নিশাচরি ॥ 

দশানন পিতানিকেতন প্রবেশীয়া | 

বলিল বচন জানবির পামে চাইয়া ॥ 

১ শিংশপা ২ লহমা ও হাজগা ॥ মুখী ৫ হাস্য ৬ লাঁসা ৭ শোশিত ৮ যাধাধু্ী ৯ কৌগাহজী 



ভর্তা লঞ্ষিত সিতা অঙ্গের বশম। 
ছুর করি গুর-অরি করিয়! ক্ষেপন ॥ 

বিংশতি নিক্পঙ্জ ভূজ করি প্রশারন। 

লিতাঁকে সদ্বোধি বাক বলে দশানন ॥ 

শুন দিত! গুনজিতা হও হরশীত। 
মন করি হে শুন্দরি শুন মোর কথা ॥ 

বছুমানে সাবধানে আজি হে মানিনি। 

জদ্দি মোরে আনন্দ না কর নিতঘিনি ॥ 

তবে শুন পরে পুন আজি জে করিব। 

করি তব সিরছেদ থেদ মিটাইব। 

তোমার শুনিত অবনি নিপাতিয়!। 

আনন্দ অন্তরে পরে তাক নিরেখিয়। ॥ 

জাঁব নিজ ভবন ভাবিনি ভাব মনে। 

তেজ কষ্ট জদ্দি রক্ষ! করিবে জিবনে ॥ 

অতি শতি পতিব্রতা রামরত সিতা। 

রাবনবচন শুনি ক্রোধে মুরচিতা ১ ॥ 

আপন সদৃশ বাক্য বলিল তখন। 

শুন রে অন্তরকুড় হুষ্ট দশাঁনন ॥ 

ইক্ষাকুকুলের কুমদিনি কলাকর। 

গুনধাষ রামচন্দ্র মহাধনুদ্ধর | 

তার ধর্মগত়্ি আমি জনকনন্দিনি। 

আমাক অকথ্য কথ! কহরে অজ্জানি ॥ 

রশন ঘোশন। করে এরূপ বচন। 

জিভ্যা তোর সত খণ্ড নহে কি কারন ॥ 

গুনহে দুম্মুখ তোর মুখ ত্যাগ করি। 

থশিয়া পড়ক জিভ্যা অবনি উপরি ॥ 

আর শুন গুনিগুন রাজ! দশানন। 

মম ভর্তা লোকপাঁল সম অন্থক্ষন ॥ 

চুরি করি তাত হনে আনিল! অভ্ঞান। 

শুনছে পাপাত্বা৷ পাপ করি এবন্কান ॥ 

১ মুচ্ছিতা 

৭৪ 

নাহি কর নর্জা! নিজ মর্জদ! কারন। 

কোন লাজে রক্ষরাঁজে ধরিছ জিবন ॥ 

গুনধাম রাম গ্রাজ সদ! জজশীল। 
রণস্নধি সাস্ত দাত্ত সদ! সকুটাল ॥ 

সেজে গুনধাম রাম দাশযুগ্য তুমি। 

নহে৷ স্বরূপত শুন সত্য বলি আমি।। 

কি তুমি অমিততেজ! মান আপনাক। 

মনমতি কি তুর্কি বলিছ আমাক ॥ 

জি রাম গুনধাম থাকিত আশ্রমে । 

তবে জ্দি মোরে আহরিত! পরাক্রমে ॥ 

তবে শুন শুনিগুপ রাজা দশানন। 

বিরাধের গতি তব হইত তখন ॥ 

ছুর্মতি তোমার গতি হইত তেমত। 
রাম সঙ্গে দেখা জরি হৈত সেকালত ॥ 

এঠি বলি শোকাকুলি জনকনন্দিনি। 

অধোমুখে মনঃছুঃখে রহিল মানিনি ॥ 
পৌরশ বচন হেন শুনি জানকির। 

কোপে অতি ছুর্মতির কম্পিল পরির ॥ 

আছতিপ্রদ্থানে জেন জাজল্য অলন | 

সেহি প্রায় কম্পে কায় জলি দশানন | 

বিংশতি লোচন অতি করি আরকত। 

দক্ষিন করেতে মুষ্টী ধরি সেকালত ॥ 
বিরহি বৈদেহি বধ বাসনা করিয়া। 

কোপমনে দশাননে ধাইল গধি য়! ॥ 
রমনি সকল হুয়। বিকল তথন। 

নিবারীল চাটু পটু বলিয়া বচন ॥ 
রমনিমগ্ডলে থাকি সতি মন্দোদরি। 

রাবন বারন কারনত সে গুঞধরি ॥ 

পুটপানি হয়! বানি মান্নিনি তখন। 

বলিতে লাগিল মৃদ্ধ মধুর বচন || 



| এ 

শুন নাথ প্রনিপাত তব শ্রীচরনে। 
মহ্ন্লমান তুমি প্রভু দশাননে ॥. 

পিতাঁত কি কাজ মহারাজ হে তোমার। 

দ্বেবকন্তা! গন্ধরধব কন্তার পরিবার || 

জক্ষাঙ্গন! নাগবরঙ্গন। তব দাশী। 

তার সঙ্গে রঙ্গে হয় উদ্ভানবিলাশী ॥ 

বিধুমুখীগন সঙ্গে নিধুবন রঙ্গে । 

তারত তোঁশহ নাথ দ্বারন অনঙ্গে ॥ 

এাহমত সেকাঁলত করি নিবেদন 

রাঁবনক আবরিল জত নারিগন ॥ 

জে পথে আশীল পুর্বে অশোককাননে। 
সেহি পথে লয় চলিলেন দশাননে ॥ 

জনের অশীব দশগ্রীব গিয়। পরে । 
সহশ্রেক নিশাচরি আবরি সত্তরে ॥ 

বিকৃতবদনা ঘোর দ্রশন। ভিশন । 

সিতাক ভর্চন! ১ করে হয়৷ কোপমন1॥। 

সে সবার বারঘ্বার শুহুর্বার অতি। 

তর্জন গর্জন শুনি রামজায়া শতি || 

কিছু না বলিল রৈল যৌন আচরিয়া ॥ 
দেশ কাল বুঝি ভাল তবে রামপ্রীয় || 

লিতাঁক আবরি নিশাচরিগন তবে। 

অলশের বশে নিপ্রাবশ হেল সবে ॥ 

রাঁক্ষশী আবরনে থাকিয়। তখন। 

অনিন্দিতা শীতা না করিয়া ভয়মন | 

ঘ্বরন করিয়। রামগ্ডনগন জত। 

কক্পন। করিয়া বিলাপীয়া সেকালত ॥ 

রামায়ণ 

দুষ খীতা শুষ.খিতা মুখে ২ মনঃ দুঃখে অতি। 

কান্দি বিস্তর তবে জনকছুহিতি ॥ 

সে সময় অতিশয় অন্তর আমার । 

বিদিন্ন হইল দেখি অবস্তা সিতার ॥ 

শেপ 

১ ভৎসনা ২ শুমুখে ৩ এখন আমি ৪ শাখামৃগ € প্রয়োজনে 

সাত্তনা করিতে করি মন্ত্রনা অন্তরে | 

চিন্তিত হইয়া থাকি সে তক উপরে ॥ 
মনে করি কি করি অখন য়ামি ৩ হাঁয়। 

সিত| সঙ্গে সম্তাশ! করি কি উপায় ॥ 
এহিমত সে কালত চিত্তিয়া অন্তরে । 

ইক্ষাকুবংশের কথ! উচ্চারিয়া পরে ॥ 
রামপদে নমস্কার করি বারম্বার। 

অন্প বলিলাম আমি অগ্রত তাহার ॥ 

তবে সেকালত মিতা জনকনন্দিনি। 

রাজরশী চরিত্র চিত্র পৰিত্র কাহিনি ॥ 

শুনি আনন্দিত। দিত! তবে সেদময়। 

বাম্পাকুলে ব্যাকুল লোচনে অতিশয় ॥ 

মোরে সন্বোধিয়৷ পরে বলিল বচন। 

কে তুমি আম|র সঙ্গে করে শম্তাশন ॥ 

দৈবেবানি কোন প্রানি বলিল রূক্ষেতে 

উদ্ধমুখে চাহিল সতি আমার পানেতে ॥ 

দেখিল অখিলপতি ছুবতি আমারে । 

জিজ্ঞাশীল মোরে তুমি কে তঙ্জ উপরে ॥ 

হে হে সাখাত্রেগ ৪ মোরে দেও পরিচয়। 

কোথা হনে এখ। তুমি আইল] শা ॥ 

কাঁর তুমি কিবা ন।ম কোথা নিকেতন। 

বানরিয় জূপ দেখি কাহার নন্দন ॥ 

কিবা জীয়জনে ৫ এহি স্থানে আগমন। 

কি রূপে এরূপে লক্কাঁপুরে প্রবেশন ॥ 

কি প্রকাঁরে রাম সঙ্গে এ শ্রীয় তোমার। 

জাত রামগুনগান করিছ অপার ॥ 

মম আগে অনুরাগে কত বিস্তারিয়া। 

ংশয় ছেদহ কহ কথা ন1 ভাত্তিয় ॥ 

এমত জানকিবানি করিয়! শ্রবন। 

পুটপানি হয়া বানী বলিলো তখন ॥ 
পাপা পপি 



করি শুবিস্তার জত সমাচারগন। 

বলিলাষ রামশ্তঞ্রিবের সম্মিলন ॥ 

শুনি দ্বেবি তব তর্তা হর্তা অরিপ্রান। 

শুনধাম প্রভু রাষ মহাবলবান ॥ 

মহা জিতশ্রমি ভিমপরাক্রমি যতি। 

শুগ্রিষ কপিয় রাজ! পীধঙ্গাধিপতি ॥ 

তার সঙ্গে সধিত্ব করিল রুমনি। 

তার মন্ত্রিরঃআমি জামিব! আপনি ॥ 

কেশরি ফেশরিপরাক্রমি হরিবর। 

তার প্রিয় শ্রীয়া জীঅঙন| নামধর ॥ 

তার গর্ভে বাঁমুবি্ষেষ জনম আমার । 

হনুমান নাষে ক্ষাত সাল সংসার || 

শুগ্রিব নিকট হনে আগমন এথা । 

তব অন্ঠেশন হেতু জানিবা শর্বথা ॥ 

তব পতি মধামতি অতি ধতিমান। 

গুনবান রামচন্জর মহাজ্ঞানবান ॥ 

তাহার প্রেশীত আমি জনকনন্দিনি। 

জানিব! মানিব! শার হে রামরমমি ॥ 

ইক্ষাকুকুলন্নান রাম দয়াময়। 
দিয়াছে অঙ্গুরি চিন্ন ১ তোমার গ্রত্তয় ২ 
শ্রীরামবিধহি হে বৈদেহি গুচরিত|। 

কর আজ্ঞা কি কার্য সাধিব তব শীতা! 

জনকনন্দিনি হে জনমি স্তন বানি । 

সুজবকা 

॥ 

] 

জদ্দি ইতসা ৩ কর তুমি অন্তরে কল্যানি ॥ 
তবে মোর সকলে মাতা কর আরোহন । 

লয়া চলি জে স্থামত রাজিবলোচন ॥ 

মোর মত কর্মগত করি রামগ্রীয়া । 
রামের অঙ্গুরি মহাচিন্নিত পাইয়া ॥ 
তখন বচন হম করিয়! গ্রতিতি। 

বলিল বচন ছঃখমন হয়! অতি॥ 

১ চিহ্ন ২ বিশ্বাসের জন্ত ৩ ইচ্ছা ৪ দুইজনে 

১১ 

সপ 

কুশলে কি আছে রাম রাজিবলোচন। 

কহ অনুগ্রহ করি পব্ননন্দন ॥ 

দনুগজদলন শিষ্ট অনুজ তাঁহার 

কুশলে কি আছে দে লক্ষন গুনাধার ॥ 

ছুহে ৪ করি বিক্রুঘ আক্রমি রক্ষকুল। 

বানরবংশক করি সযুলে নিন্দুল। 

তবে শুতাগবে অতি উৎসবে তখন । 

উদ্ধারিয়া লৌক মোরে রাজিবলোনন ॥ 
এহিমত সিতা৷ মত করিত করি। 

নমিয়া জানকিপদে মনে চিস্তা ধরি ॥ 

রহিলাম সে সময় শুন যুবরাজ। 

শুন তাত পর়ে হল জেনমত কাজ ॥ 

উত্তম শুন্ধর মনি করে করি ধরি। 

কান্দিয়৷ বলিল রাষগ্রিয়শী গুন্দরি ॥ 

শুন গুনবস্ত সন্ত হমুমস্ত বির । 

ও চির্ন ১ ছে গ্রবিন এ জে অভাগির ॥ 

দুর্বাদলস্ঠাম রাম রাঁজিবলোচন। 

তার শ্রীচরনে মনি করিবা অগ্প ন॥ 

তবে শুগৌরবে মিচাছরনে প্রণামি। 

সন্থান প্রস্থান হেতু উদ্বোগিত আমি ॥ 

হেন দেখি ছুধি রাকাচল্জরমুখি শতি। 

বাম্পাকুল। ব্যারুল। অতুল! শে জুবতি। 

বলিল আমাক দিপা ডাক মিষ্টবাক। 

শুন হন্ুমপ্ত শন্ত কিঞ্চিতেক থাক ॥ 

কহ লম্ত আছ্ভপাস্ত ব্ুত্বস্ত নকল। 

কহ অনুগ্রহ করি হি মহাবল। 

জে কথা শ্রবনে মনে মস্বে।শ লভিব। 

অপার হুঃখের পার হেতুক জানিব ॥ 

গুনধ।ম প্রভু রাম দেবর লক্ষন। 

চারগ্রিব শুগ্রিব কপিশ শুসর্জন॥ 

ছা 



মোর দণ্হর শন্য অগ্রগন্য সঙ্গে। 

আশুক নাশুক লঙ্কা ঘোর রনরদে | 

বলি মন্দ দেখি বন্ধ সেহি বর্ম কর। 

অধিক কি বলিব কপিশ মন্ত্রিবর ॥ 

পি প্রতাঁপি কপি অন্যথা! এ হয়। 

তবে জাঁনিবাহা মম জিবন শংশয় ॥ 

দুই মাশ কাল আমি করিব অপক্ষা। 

পরে তার হবে ভার মোর প্রানরক্ষা ॥ 

দয়াময় শুনির্দয় হয়! আমা গ্রতি! 

ন| হেরে আমার প্রতি কেন রঘুপতি ॥ 

রাজিবলোচন মনে নাহিক শোচন। | 

রাক্ষসের বশ হৈছে তাহার নলনা ॥ 

সেসময় অতিশয় ক্রোধ জনমিয়া। 

মহাঁমহিধর প্রায় সরির ধরিয়! ॥ 

বাড়াইয়া মায়াকায়া আমি সে কালত। 

জুদ্ধত উদ্ধত হইলাম ভালমত ॥ 

শুথদা আমদ। গ্রমদার বনগন। 

বলে কুতুহলে আরভ্িলাম ভন ॥ 

বনগন বিভঞজন দেখিয়। তখন । 

পলায়নপরায়ন পশুপক্ষিগন ॥ 

মোর ঘোর ভয় প্রানিচয় তার! তবে। 

প্রান লা ত্রস্ত হয়৷ পলাইল শবে ॥ 

ভয়ত্রস্ত মন করি ভিশন নিস্বন। 

প্রান য়াশে ১ দিশপাঁশে করিল গধন ॥ 

পশুর বিপুল সবে ২ স্তব্ধ হয়া তবে। 

জাঁগিল নিদ্রিত জত নিশাচর সবে ॥ 

বিক্রিত ৩ ব্দনা অতি ভিশন! দশন| | 

মম সন্দর্শনে হয়া অতি ব্রস্তমনা ॥ 

শুথে মগজ আমি ভগ্ন করি বমগন। 

সমস্ত হইল ত্রস্ত মুগপক্ষিগন ॥ 

১ আশায় ২ শবে ও বিকৃত 

রামায়ণ 

এ সি সিটি উরি 

হেন দেখি গু৫ুন্গুথি নিশাচরি জত। 

সিন্ত অতি ত্রস্তমতি হয়া সে কালত ॥ 

রাবনভবন গেল মম বার্তা দিতে । 

্রস্তমতি সবে অতি আমার ভিতেতে ॥ 

পুটপানি হয়া বানি বলিল তথন। 
মহেন্দ্রবিজয়ি শুন রাজা দশানন || 

তব শব বনগন করিল ভঞ্জন। 

ছ্রাত্মা বানর এক পরমভিশন ॥ 

সাদ কর মনোহর প্রাশাদ গুন্দর। 

ভগ্ন কৈল মগ্ন হৈল ভূমির উপর ॥ 

নহারাজ! মহাতেজ। ছুরাত্মার বধে। 

আজ্ঞা কর লক্ষেশ্বর সন্য মহামদে || 

হেন বানি মহামানি শুনিয়া! তখন । 

কিন্করনিকর প্রেশিলেন দশানন ॥ 

শুদুর্ধয যয় রক্ষচয় মহাবলবান। 

অশিতি সহঅ রক্ষ সমরে শুজান ॥ 

শুল শেল মুর তোমর প্রাশ অশী ॥ 

ধনুর্বান খড়গ চন্দন লয়। সবে জশী ॥ 

মোর সঙ্গে রনরঙ্গে জুদ্ধত উদ্ধত। 

হেল দে সময় রক্ষচয় মমাগ্রত ॥ 

সে সবাঁয় মহ|মার করিলে! তখন 

পাইয়। পরিঘ এক পরম ভিশন ॥ 

তার অবশীষ্ট জত ছিল নিশাচর। 

রন তেজি ভয় মজি ভজি মহাডর ॥ 

রাবনত নিবেদিল নিজ পরাজয়। 

অকারন হত জত নিশাচরচয় | 

হেন বানি শুনি মানি হানি আপনার। 

অতি ক্রুড়মতি সে রাবন ছরাচার ॥ 

মহাঁবল মন্ত্রিপুত্রগনক তখন। 

মম সহ সমরে প্রেশীল দশান্ন ॥ 
স্কিপ 



সে সবার মহামার করিলো৷ তখনে। 

লৌহময় গুদুর্যযর পরিঘ ভিশনে ॥ 
সে সবার শুদুর্বার শুনিয়া কদন। 

ক্রোধে অতি দুষ্টঘতি শে দশবদন ॥ 

প্রহস্ততনূজ মহাতুজ বলশালি। 

ভূবনে বিক্ষাত তার নাম জমুমালী ॥ 

মম বধকাজে রক্ষরাজে প্রেশীলেন । 

শুবিশম পরাক্রম রনে জম জেন ॥ 

জন্মালি বলশালি মোরে গালি দিয়া । 

অতি শুখে আমার স্গুথে ঠহল গিয়া ॥ 

চতুরঙ্গদলসঙ্গ অঙ্গদে কাঞ্চনি। 

খড় গচম্রধর ভয়ঙ্কর ধনুপানি ! 

মম সঙ্গে রনরঙ্গে বিচিত্র জুঝিল। 

দেবের জক্ষের বহু অস্ত্র গ্রহারিল ॥ 

মহাবলে সমদলে অবিকলে আমি । 

সমরে মারিয়া কৈলে! জমলোঁকগামি ॥ 

পেহি পরিঘত হত জত নিশাচর । 
সমরত পড়ি গেল সমননগর ॥ 

দিয়! ভ্রাশ সর্বনাশ করি রক্ষদদল। 

সাদে সিংহনাদে করিলাম কুতুহল ॥ 

জম্বমাঁলি বির 

সঙ্গে বাহিনির 

তেজি প্রানধন 

করিল গমন 

এমত সংবাদ 

মানিয়। গ্রমাঁদ 

পঞ্চ শেনাপতি 

পরম হুর্মতি 

» স্বর্ণের 

সমরে শুধির 

মম আহবে। 

সমনসদন 

সেবেলা জবে ॥ 

শুনিয়া বিশাদ 

দশবদন। 

বলশালি অতি 

মহাভিশন ॥ 

০০০০০ 

হুনদরকাণড 

শা শীশিীাাাাাশা১টটীঁশশী শীট টিটি 

অতুল বিক্রম 

রনে জেন জম 

আমাক জুঝিতে 

প্রেশীল তরিতে 

মম সনে রন 

বলি জনে জন 

সেজে নিশাচর 

করিল তৎপর 

বিক্রমে দুর্বার 

তবে সে সবার 

তুরগ বারন 

সমনভবন 

জুদ্ধের বাঁশন! 

পুন জুদ্ধামনা 
কাঞ্চনি ১ তোরনে 

অতি রঙ্গমনে 

পঞ্চ শেনাপতি 

গেল সিপ্রগতি 

কোপে দশানন 

কৈল আদেশন 

অক্ষ নাম শুত 

বিক্রমি অদ্ভুত 

তাহাক তখন 

সমরকারন 

বহু নিশাচর 

তুরগকুগ্জর 

মোর সঙ্গে রন 

রাবননন্দন 

তাক ভুজবলে 

অতি কুতুহলে 

৮৬ 

সবে জিতশরম 

মদ্ধান্ধ অতি ॥ 

বিক্রম বুঝিতে 

সে রক্ষপতি॥ 

করিতে তখন" 

উচ্ছাহে অতি॥ 

বিচিত্র সমর 

তার সংপ্রতি ॥ 

কৈল মহামার 

আমি তখন। 

রথর থিগন 

কৈল গমন ॥ 

আমার গেলনা! 

আমি তখন। 

আরোছি তখনে 

করি নর্দন ॥ 

সমনবঙগতি 

শনি এমত। 

অরূননয়ন 

সেজে কালত ॥ 

- সব্বগুনগ্ভূত 

তপশ্তাবলে। 

রাজা দশান্ন 

প্রেশে সদলে ॥ 

অতি ভয়ঙ্কর 

তার সঙ্গতি । 

দিলেন তখন 

বিক্রমি অতি ॥ 

মথিস সদলে 

আমি তখনে। 



৮৪ 

নিজ তেজরাশি 
রছিলাম বশি 

রাবননন্দন 

সমনসদ্ন 

 ছুতমুখে হেন 

কোপে হলিলেন 

সেজে দুরাঁচার 

করি হাহাকার 

পুন্ন কোপে অতি 

ইন্ত্র্দিত গ্রতি 

অন্তুজ্ঞা পিতার 

রাবনকুমার 

আঁরোহি গ্রন্দন 

সমরকারন 

সন্ত সঙ্গে সাজ 

সেজে জুবরাজ 

অতিশয় শুর 

সেজি নিজপুর 

মেজে জোদ্ধা ধন্ঠ 

কিছুমান দনা 

আমাক দেখিয়া 

বিপুল গণি য়া 

করি বু সর 

কৈল জর জর 

আদেশে তাহার 

বধত আমার 

মহাতিমবল 

সমরে অটল 

আমি দেখি তাঁক 

ধাইলো! ভাহাক 

বিপুল প্রকাশী 

সেহি তোরনে ॥ 

করি ঘোর রন 

গেলেন চলি । 

তবে গুনিলেন 

রাবন বলি ॥ 

তবে বারবার 

সোকে তখন। 

জলিয়া ছুর্মতি 

কৈলাদেশন ॥ 

পাইয়া! ছুর্বার 

সে মেঘনাদ । 

রাবনণন্দন 

করিয়া সাদ ॥ 

হয়া হৈল বাজ 

মহাবিক্রমি। 

পরম নিষ্ঠ'র 

সে জিভশ্রমি ॥ 

বির অগ্রেগন্ত 

ন] ভাবি মনে। 

হর্শক লভিয়! 

আরম্তি রনে ॥ 

মোর কলেবর 

সেজে বিক্রমি। 

রাক্ষশ ছুর্ববার 

আইশে আক্রমি ॥ 

রাক্ষশপটল 
ধাইল মোরে। 

বলি থাক থাক 

বিক্রমন্ধারে || 

রামায়ণ 

মোর সনে রন 

লোমহরশন 

করিয়া কদন 

প্রেশীলো তখন 

দেখি হেনমত 

থাকিয়। রথত 

অবগ্ত তাহার 

জানি ছুরাচার 

ব্রন্মপাশে সস্ত 

মোরে বান্ধিলস্ত 

পাশের বন্ধনে 

ত্রাণ ইহা হনে 

পরে মোর মনে 

ব্হ্ষপাশ হনে 

না হয় উচিত 
ব্রেত্াস্ত বিদিত 

মিথ্যায় মায়ায় 

করি সবগ্রায় 

আমাক এমত 

নিশাচর জত 

হর্শ হয়! অতি 

রাজসভ। প্রতি 

রঙ্জ্ুয়ে বন্ধন 

তুষ্টে রক্ষগন 

সবে ছুরাচার 

সতাত রাজার 

রাবনভবন 

অতি গুশোভন 

রাবন আজ্ঞা 

রক্ষ সমুদায় 

১ লইভে ইচ্ছা করে 

হইল থম 

ভিশন অতি। 

জমের সদন 

বিক্রমে মথি ॥ 

তবে ষেকালত 

সেজে দুর্দাতি। 

আমি গুরর্ববার 
জ্রতেতে অতি ।। 

তবে সে দুরন্ত 

অভিলাঘবে । 

করিলাম মনে 

হইতে তাওবে | 

হইল তধনে 

হৈতে নেস্তার । 

আমার নিশ্চিত 

আছে আমার ॥ 

আপন কায়ায় 

চেষ্টাবিহিন | 

দেখি সেকালত 

ঘুচি মিন. 

সকল দু এত 

নৈতে বাঞ্চায় ১। 

করিল তখন 

মোর কায়ায়।। 

মোরে বান্ধি ভার 

লৈল তখনে। 

দেখিলে! তখন 

চিত্র কাঞ্চনে ॥ 

তখন আমান 

জিজ্ঞাশা করে। 



তুমি কোনজন 

স্বপ্লপ বচন 

রক্গ জিজ্ঞাশন 

উচিত বচন 

আমি বায়ুশুত 

জানিবা প্রস্তুত 

হে কপি ভিশন 

কহ সতরে॥ 

শুনিয়৷ তখন 

বলিলামামি। 

শ্ীরামের ছুত 
হে রক্ষম্বামি ॥ 

গুনধাঁম রামনাম করিয়া শ্রবন। 

আর তার ছুত হেন শুনিয়া তখন ॥ 

ক্রুধি অতি সে ছুর্মতি রাজ! দশানন । 

অরন শয়ন করি বলিল বচন ॥ 

মার হরাচার বানরক রক্ষগন। 

রাবন-আজ্জায় প্রান জায় জে তখন ॥ 

সে সয় শুনিশ্চগ্ন প্রান মোর জায়। 

দেখি হেন চিগ্তিলেন মহাধর্মমকায় ॥ 

রাঁবন অন্তর মহাভুজ অন্কুপাম। 

অতি মতিমান বিভিশন তার নাম। 

পরম বৈষবাধর বির বিও্জশিল। 

ধর্ম অর্থ জুক্ত বাক্য তখন বলিল ॥ 
পুটপানি হয়া বানি তেজিয়া আশন ! 

গুবিনয় সে সময় বলিল বচন ॥ 

মহারাজ] আকাঁজ করহ কি কারন । 

ছুতচনধ বন্ধ ১ নয় সান্ত্রে নিদর্শন || 

দুতের বিবিধ দণ্ড সান্ত্রেত লিখ । 

অঙ্গের বৈরূগ্য আদি চও দণচয়॥ 

কশায় তের কাঁয় করিবে তাড়ন। 

অথব৷ ছুতের করি মস্তক মুগডৰ ॥ 

উচিত ঝৰ দ্শানন গুনি পরে। 

রাক্ষস সধাক আজা! করিল সম্বরে ॥ 

১ বধ্য 

কপির লাঙ্গুলে কর অগির প্রদান | 
এই সে উচিত শান্তি ইহার গ্রধাল ॥ 

দশানন আফ্বেশনে তৰে রক্ষগনে | 

লাহ্গুল বেঠাল আনি কার্পাশবশনে ॥ 
তৈলে ঘ্বৃতে মিক্ত করি লান্ুলে তখন। 

লাগাইয়া দ্বিল আনি দারূন দহন ॥ 

অগ্নি দিয়া মোরে নিয় চলিল তখন । 

নগরের বহিদ্বারে হবে রক্ষগন ॥ 

আর এক অশম্তব হৈল সে সময়। 

মম পুশ্চে অনল সেবেল! অতিশয় ॥ 

দহিবাক আমাক নারিল হুতাশনে 

লিতলমমুহ স্তায় জ্ঞান হৈল মনে ॥ 

রাঁমপদবলে সিতা সতি আশীর্বাদ । 

বাঁচিল আমার প্রান পরম প্রণাঁঘে ॥ 

অন্তমানি মনে জানি হানি নাহি যোর। 

মে সময় ঘ্বদয় আমদ্দ লতি ঘোর ॥ 

মায়াকায়! সংখেপ করিয়। অতিখয়। 

বন্ধনত হনে মুক্ত হয়৷ সে সময় ॥ 

পাছে কাছে পায়! এক পরিঘ তিশন। 

নগরদারত স্থির অত রক্ষগ্রন ॥ 

তাক দেহি পরিঘে মধিয়। ভূঙ্গবলে। 
মনে আমি স্বামিহিত চিত্তি কুতুহলে ॥ 

দবিপুবস্ত অত্যন্ত গলস্ত হুতাশন্ন । 

দগ্ধ করিলাম স্বর্ণ রারনতবন ॥ 

ধুঁগান্তকাঁলত জেন প্রচণ্ড দ্হন। 

সেহিগ্রায় লঙ্কালয় অনল তখন ॥ 

লঙ্কালয় দগ্ধময় করি সেকাঁলত। 

অতুল বিপুল চিন্তা আইল অস্তরত ॥ 

মনে করিলাম কি করিলাম ছুষ্কৃতি । 

 দাহে দাহ হৈল বুঁঝি জনকদুহিতি। 
০০ 



রামীয়ধ 

লঙ্কালয় ভম্মময হৈল সমুদায়। 

বুঝি জানকিক দগ্ধ করিলাম হায়। 
মনে চিন্তি এবদ্ধান আমি সে কালত। 

মগ্ন হয়া রহিলাম ছু খসাগরত ॥ 

খেচরনিকর বাক্য বলিল তখন । 

গুন গুনবস্ত সন্ত পবননন্দন ॥ 

সকল লঙ্কাক তুমি করিল! দাহম। 

জানকি হয়াছে রক্ষা জানিবা কারন ॥ 

রামের প্রভাবে বৈদেহির তপবলে । 

মথিলাম লঙ্কাধাম আমি কুতুহলে ॥ 

গুগ্রিবপ্রিয়ার্থে আমি এত অনুষ্ঠান । 

করিলাম মামি জানিবাহা বুদ্ধিমান । 

জতার্থ ১ এসব তব অগ্রে বলিলাম। 

মিথ্যা না! মানিবা মনে ওহে গুনধাম। 

বিপুল রক্ষের কুল আকুল করিয়া। 

রামের বমিতা লিতাপদে প্রণামিয়া ॥ 

অপার সে পারাবার পার হয়া শুখে। 

তোমাক সবাক দেখিলাম শুকৌতুকে ॥ 

ইহার উত্তর ২ কার্যয ধার্য কর তবে। 

হয়া হর্শি পরামর্শি এসমক্স সবে ॥ 

ইতি প্ীশুন্দরকাণ্ডে বাম্সিকরচম। 

হঙ্মানবাক্য নাম সর্গগ শুশোভন | 

উন্যষ্ী সর্গগ * পদ হৈল সফাপন । | 
রাম রাম রাম মন জগ অগ্ুক্ষন || ূ 

গুন মন নিবেদন করি তথ স্থানে । 

অলশ করহ কেন রামগুনগানে ॥ 

মুক্তিধাম রাম নাম চিস্ত হদয়ত। 

রশনা অলশে জর্দি লৈতে বদনত ॥ 

১ বধার্থ ২ পরে করনীয় 

* উন্বন্ঠ সর্গ আগেই সমাণ হইয়াছে । এখানে বটি সর্গ হইখে। 

[ একযষ্ঠি সর্গ] 

হনুমান জ্ঞানবান তবে সে সময়। 

আদ্যোপান্ত ব্রত্তান্ত জতেক কথাচয়॥ 

পুনর্বধার বলিবাঁর লাগীল তখন। 

শুন জান্ব,বান বির বালির নদন ॥ 

রাঘব উর্জোগ ছেল সকল সফল। 

শুগ্রিবের প্রয়াশ সফল মহাবল ॥ 

মিতা অগ্ঠেশনে মম সাগর লঙ্ঘন । 

সার্থক হৈল শুন কপিগন ॥ 

দেখিলাম শুসিলা জনকদুহিতারে । 

মহাতপশ্বীনি সতি শ্রীরামভা্যারে ॥ 

ত্রিভুবন জগজন ধারন করিতে । 

পারে অতি সত্যবতি তি হরশীতে ॥ 
গুধালয়! রামজায়া জি কোঁপ করে। 

ত্রিভুবন বিনাশীতে পারে নিরাস্তরে। 
দহিবাক পাঁরে তিনি লোক চরাচর। 

শুদ্ধাশয়া ধর্মালয়া কুপিলে সত্তর ॥ 

অবধান কর আর অপর কথন: 

অত্যন্ত প্রভাববস্ত রাজা দখানন | 

পর্ণ করি সিতা অঙ্গ দশানন যত! 

অঙ্গ সতখও হয়! নৈল ভম্মলাত ॥ 

জাজল্যজপলন প্রায় সিতাকলেবর । 

তপবলে জজ্ঞের জন সমসর ॥ 

তাক পর্শী মহাজশী দশাননকরে। 

না হইল পাত ভম্মসাঁত নিশাচরে ॥ 
জে করিতে ন! পারয় দাকধন দহনে। 

জাঁনকি করিতে ভাক পারে একক্ষনে ॥ 



হেন দিত! অঙপ্র্শ করি দশানন ॥ 

না হইল ভম্ম তপবলে সে দুর্যযন।। 
অতঃপর নিশাচর তেজস্বী গ্রধান 

জাত পাত সে বেলাত ন| হৈল দুর্ধ যন ১॥ 

সম্্ময় লঙ্কালয় অশোককাননে। 

মিংশপ তরূর তলে বিচিত্র ভবনে ॥ 

শুযখন্নিত| ২ শুবিনিতা বনিতা রামের | 

বাশ করে রক্ষঘরে লিখন কর্শের ॥ 

রাবনকিস্করি নিশাচরি পরিবার। 

আবরিছে সিতাক জানকি মধ্যে তাঁর || 

সদা শে প্রমদ] রামরতা৷ পতিব্রত! |, 

সর্বক্ষন জাঁর মন রাম-অনুগত। ॥ 

অনন্য স্বরন রামচরনত জার। 

রাম বিনে তাঁর মনে চিন্তা মাহি আর ॥ 

পুরন্দবে জেন রত অবিরত অতি। 

পুলমজ| সতিসিরমনি সত্যবতি ॥ 

একবন্ত্রা শোকাকুলা সন্তপ্তমানস]। 

অতি দিন তনু ক্ষিন সে জে মহাজশ| | 

শুখদ1 আম্দ। শে প্রঘদা নাম বনে। 

নিবাশ করয় সিত! অশোঁককাননে ॥ 
বিক্রিত ৩ বদনা ঘোর ভিশন! দশন। | 

রক্ত মাংস মঞ্জ।গনে তিমিত বশনা ॥ 

গর্জন করিয়া সদা তর্জজন বচনে। 

ভচ্চন করয় জানকিক অনুক্ষনে॥ 

একবেনিধর| রাম বামনয়নার। 

মনপন্কে পৌরি ৪ তনু দিগিধ ৫ তাহার ॥ 
রামচিস্তাপরায়ন! সতি নিরস্তরে | 

পিপাশিনি চাতকিনি জেন ঘনতরে ॥ 

৮৭ 

ধরনিছুছিত। সদ! ধরনিতলত। 

সয়ন করয় সিতা অর্ধবশনত॥ 

পু বম তনু] হৈছে বিবর্ণ তাঁহার। 
হিমস্তে ৬ কমল বন লেমত প্রকার ॥ 

এহি মত কব কত অবস্তা শিতার। 

দেখিলাম আমি এছি নেত্রে আপনার ॥ 

হেন দেখি আমি ছুথি হয়! অতিশয় । 

অতি কষ্টে শ্রেষ্টে জায়! তাহার আলয় ॥ 

নিকট জাইয়৷ দিয়া নিদ্জ পরিচয়। 

আশ্বাশীয়! বিশ্বাস জন্মায় শে শময় ॥ 

সিতা। সঙ্গে সে সময় করি সম্ভাশন। 

বলিলো৷ ব্রত্তাস্ত আদ্যপাস্ত বিবরম॥ 

রাম শুগ্রিবের সখ! জত বিবরন। 

আমার বচনে করি শ্রবন তখন ॥ 

সতি অতি গ্রীতি লভিলেন সে সময় । 

শুন গুনবস্ত সন্ত বালীর তনয় ॥ 
অনিন্দিতা সিতা গুনজিত! মহাশতি। 

অগ্যাপি নিয়মে আছে রামের জুবতি ॥ 
পতিভক্তি হৃদে ধরি সিতা মৃহাশতি। 

হম্থে কাল জাপে পরিতাপে শে ভুবতি ॥ 

সিঙাকোপানলে দগ্ধ হেছে নিশাচর | 

নিমিত্ত হইবে মাত্র রাম ধনুদ্ধর ॥ 

গুনজিতা৷ সিতা ছ্ষ খন্নিভ! শা শতি। 

সদ] ন্মরে অন্তরে শ্রীরাম রঘুপতি ॥ 

বিস্তার অবস্তা তার করিল! শ্রবন। 

অথন জে কর্তব্য চিন্তহ সর্বজন ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বান্মিকরচন। 

সিতার প্রসংশ। নাম স্বর্গ গ সমাপন। 

$ যখন সে সময় নিধন হয় নাই ২ শুতমুখী ৩ বিকৃত ৪ পড়িয়া! ৫ দগ্ধ গু হেসে 



৬৮ 

[ দ্বিষ্টি সর্গ ] 

হযান এবদান জি মিবেগিল। 

বগশালি বালিগুত তখন বলিল ॥ 

গুন জান্ববান পুঃশ্মরে কপিবর। 

হনুমান জেবন্গান বলিল শুধির ॥ 

লে করিল সিষ্টখীঙ্গ অনিলনন্দন। 

তাক তোর ধিজ্ঞপন টহল! সর্ববজণ ॥ 

অথন রামের সে বিরছ্ধি বৈদেছির। 

যেরূপে সাক্ষাত হয় রাম রঘুঝির ॥ 

তার বিধান অনুষ্ঠান করে শবে। 

মবে জশী পরামশী সি সাধ তবে।॥ 

আমি একেম্বর পাবি লঙ্কা মাথতে । 

সবান্ধবে সপুঙ্জে সে বানর সহিতে ॥ 

(কি কণা বলের সঙ্গে মদন লঙ্কার । 

জাত তোর] সব.আছ শ্বহায় আমার॥ 

বদ্ধ অস্ত্র বেত! ঘি হয় লক্ষেম্বর। 

ইন্দ্র অস্থ্রে বিজ্ঞ জা রাবন পামর॥ 

বায়বা অঙ্ক তয় নাহিক আমার ॥ 

বরন অস্ত্রে ক করিতে পারে ছরচার ॥ 

বিগ্রহুমময় করি নিগ্রহ বিপুল । 

সমূলে রাক্ষলকুল কারব নিশ্ুল ॥ 

অন্ত সন্ত্র সঙ্গে রনরঙ্গে মতি ১ তারে । 

বিক্রমত আক্রমিব রাক্ষশ শবারে ॥ 

মোর ঘোর. বাহুবল অচল মর্দণ | 

শিখরিলিধর করি বলে বিভঞ্জন ॥ 

তাক করি বৃষ্টা রক্ষ শুঙ্লী বিনাশীব। 

ভুজবলে দিলা তলে দলে নিমথিব। 

জদি ক্রোধী হয়া লয়৷ অচল ভিশন । 
দেবতাঁক খেপি জদি হয়! কোপমন।। 

শসা 

১ ষৃখি ২ একজে ৩ আমার প্রতি ধাবিঠ হয় & তাহা্ষে গণনী ফষরে না ৫ বশন্বী ৬ হয় 

তৰে তাক বধিবাক গারি জে নিলায়। 

কোন তুচ্ছ কর্ক কশ রাক্ষণ সমুদায় ॥ 

শুরাণ্ডর জক্গ রক্ষ দানব মামব। 

গন্ধর্ধ চারণ পাতালের নাগ স্ব ॥ 

একে জোপে ২ জ্দি কোপে ধায়ন আমা? 

অঙ্গদে আপন মদে না গনর তাক ৪॥ 

শুষ্খ জ্দ হয় এ জে জলধির জল। 

শুন্দর কন্দর এজে মন্দর অচল॥ 

সে যদ চলয় শুষ্ক হয় সিদু জল। 

তথাচ শুনহ জত কপি মহাবল ॥ 

'আমাঞ্ কম্পাইতে কেহ না পারে শরমরে । 

কোন তুচ্ছ সমরে পামর নিশাচরে ॥ 

অমি জার অমিভবিক্রমি জানান । 

সর্ব রাক্ষশের জম কাল বিছ্বামান ॥ 

মহাজশবান ৫ কর্ককশ সমরত। 

অটল সে মহাবল নল মহে?দত ॥ 

সাল ৩রূ সম উর্ধবেগত ইহার । 

মহামহিধরবর হয়ন ৬ বিদ্ধার ॥ 

কোন তুচ্ছ ঙার আগে জত নিশাচর। 

ভুজবলে রক্ষদলে লবে জমঘর ॥ 

দ্েবাশুর জক্ষ রক্ষ পন্রগ চারন 

মহিন্ত্রার দিবিদ সমান একজন ॥ 

জোদ্ধ| যহাবলবস্ত নাহি হেনজান। 

না দেখি এমন জন প্রবির প্রধান ॥ 

অশ্বিনিকুষার শুত অদ্ভ্বিক্রমি। 

পিতামহ হনে বরলন্ধ জিতশ্রমি ॥ 

বলদপ্পেত বিক্রমি মহাবল | 

সমর সময় জাক ডরে আখণ্ডল ॥ 

পৃ হংশজান ভগবান কৃপাময়। 

অন্বীনিকুমারঘয় হইয়া সদয় । 



ছুহাকার শুত বির অদ্ভুতবিক্রমি। 
মহিন্ত্রার দিবিদ পরম জি তশ্রমি ॥ 

দেবাশুর জক্ষ রক্ষ সবাকাত হুনে। 

অবধ্য পরম বর দিছে ছুয়োঞজনে ॥ 

দ্বেবতার শেনার ধর্শন! করি শুখে। 

অমৃত করিছে পান ছুহেতে কৌতুকে ॥ 

তার তথ। সর্বথ! লঙ্কাত নিস্বংশয়। 

মথিষেক গজরাদ্ি সঙ্গে লঙ্কালয় ॥ 

রক্ষগন সঙ্গে রনরঙ্গে লঙ্কালয়। 

বিগ্রহে নিগ্রহে দ্রতে করিবে প্রলয় ॥ 

আর আর শুছুর্বার বলিয়ার কত। 

পরমপ্রতাপি কপি কত কুটী ১ দত।॥ 

লঙ্কানগরত রনরত হয়া জত। 

রক্ষকুল শুবিপুল করিবেক হত ॥ 

মম মত এহিমত স্বরূপত শ্ন। 

অনায়াশে লঙ্কানাশে তুচ্ছ মামি পুন ॥ 

জনকদৃহি্তা সিতা অশীতালোচন!। 

রাম সনে সন্মিলনে বিগ তশোচমা | 

হবে শুনিশ্চয় শিশ্বংশয় মিথ্যা লয়। 

আমার প্রয়াশে রক্ষনাশে শুনিশ্চয় ॥ 

অনিন্দিতা সিতা সঙ্গে হয়। সন্দর্শন | 

আর তার সঙ্গে রঙ্গে সম্ভাশনগন ॥ 

ছৈল লক্ষাধামে শ্রীরামের গ্রশাদাত। 

ন! উদ্ধারি র:মনারি চলিলে তথাত ॥ 

এমত বচন নিবেদন করনত । 

বি্জসালি বিজ্রমি সমরে মহোদ্দাত ॥ 

এ সবার ঘোর নিজ্ছ! হবে অতিশয়। 

গাইবে শুধ্রিবে দিবে মহালজাচয় ॥ 

১ কফোঁটি 

*' দ্বিষষ্টি লেখ। উচিত ছিল। 

১২ 

ছ্৯ 

অতঃপরে কর শবে শ্রবন অখন। 

ওহে জিতশ্রমি পরাক্রমি কপিগন ॥ 

তোর! শবে অনুপম উত্তম বটছ। 

সবে পারাবার পারে লামর্থ ধরহ ॥ 

পরাক্রমে আক্রমিয় লিদ্ধু সমুদায়। 

পারাবার হয] পার পরম নিলায় ॥ 

তোমার সবার কিবা অশাধ্ ভুবনে । 

দেবতুল্য অতুল্য বিক্রমি জনে জনে & 

চলো সবে তবে মহোত্সবে লক্কাধামে। 

জয় করি শুর-মরি রাবনে সংগ্রামে ॥ 

বলে কুতুহপে রক্ষদলে নির্দিলিয়া। 

মিথরিসিথর মহিরূহে প্রহারিয়া ॥ 

সমরত করি হত জত নিশাচরে। 

সমনসঘন গ্রেশী রাবন পামরে ॥ 

কুঙার্থ লতিয়! উদ্ধারিয়া জানকিরে। 

প্রদ।ন করিয়! গিয়া রাম রঘঘুবিরে ॥ 

বিচক্ষন লক্ষম শ্রীরাজিবলোচন। 

মম পিতা আর সেই গুগ্রিব রাজন ॥ 

এসবার সন্দর্শন করি গিয়া পরে। 

শুন বলবস্ত শস্ত জত বিরবরে ॥ 

এ কারন অকারন মানশদাহনে। 

কেন চিত্ত! দাহ কর মহাবিরগনে ॥ 

ইতি প্রীশুন্দরাকাঁণ্ডে বাল্িকরচন। 

অঙ্গদের বাক্য নাম সর্গগ সমাপন ॥ 

একসষ্ট* নর্গগ পদ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ বাম নাম ॥ 



সঙ 

শুনিয়া তখন 

জান্ুবান নিগদতি। 

গুন মোর বানি ওহে মহামাণী 

ধালিওুত মহামতি ॥ 

জে বলিছ তুখি ভাক কপিশ্বামি 

না করিবে গ্রশংসন । 

অন্ধত্ব এমত করছে পুর্বত 

শুগ্রব কপিরাজন ॥ 

দক্ষিন দিশত চল কপিজত 

বিচার বিস্তার স্থানে । 

আন জানকির তত্ত জত বির 
আছে সিতা কোনখামে ॥ 

এছ আদেশন করিছে রাজন 

আজ্ঞ| দিছে কপিগনে। 

পাইলে ভণ্ড তার  পরেতে তাহার 

পরাষশী রাম শনে। 

কপিশ্বর সঙ্গে প্রভু রাম রঙ্গে 

জয় করি অরি রগে। 

করিবে উদ্ধার নিজবনিতার 

বধ করি দশাননে ॥ 

তাক কিরপেতে আমার অগ্রেতে 

জয় করি অরাতিক। 

অঙগদবচন 

তডেজিয়া সঙ্কাক মথিয়া লঙ্কাক 

উদ্ধারিধ জানকীক ॥ 

মম এছিমত কর ক্জগত 

ছুবরাজ মহাবল। 

রাঘব অগ্রাত প্রতিজ্ঞা পৃর্বত 

করিয়াছে জে সকল॥ 

লেজে কপিশ্বর প্রতাপে তাগ্বর 

গুনিয়াছ সর্ধজন। 

রামায়ণ 

[ তরিষষ্টি সর্গ] 

৭ শী শশা টিসি 

রামনারিছারি জেবা স্ুরাচারি 

তাক করিয়া হনন ॥ 

সামাত্য বান্ধবে তাহাক আছহবে 

মগিমা বিক্রম করি । 

ভার্জ। আপনার করিবে উদ্ধার 

রাম পুরূশকেশরি ॥ 

প্রতিজ্ঞা তাহার মিথ্যা করিবার 

কি সক্তি আছে আমার । 

তার অবিদিত এ কর্ম গঠিত 

করিলে দোশ অপার ॥ 

বলি সার মন্টে সন্ত এ কর্মে 

না হইবে কপিশ্বর। 

ভবে আমাদের ব্রথ বিজ্রমের 

বির য দর্শান অপর ॥ 

শুন সবে তাই চল চল জাই 

যণ! শ্রীরাম লঙ্গন। 

চলজায়া তথ। বলি সব কথা 

কিআজ্ঞা করে রাজন ॥ 

গুনে কপিশ্বরে (কৰা আজ। কাছে 

আমাক সবাক তবে। 

সেম তাচরন করিব তখন 

প্রানপনে মলি শবে ॥ 

জাম্বুবান বানি হেন শুনি মানি 

সকল বাক্ষ তাহার। 

ছিত করিজ্ঞান করি বলবান 

প্রশংশী করি শ্বিকার ॥ 

ভথায় গমনে মন সেহিক্ষনে 

করি হরিগন শঙ্গে। 

জলদনিনাদে সবে অতিশাদে 

মিংহনাদ করি রঙ্গে ॥ 



মত গজপ্রায় কত মহাকায় 

কত ধরাধরসম। 

নিলাঞনপ্রায় কত কপিকায় 

নানাবর্ন মনোরম ॥ 

মন্বর পর্বত সম কত সত 
কপি অতি মহাকাঁয়। 

গগন তখন কৈল আচ্ছাদন 

গমন করি নিলায় ॥ 

অতি বেগে গতি কিশ.কিন্নাক প্রতি 

গমন করিল সবে। 

মারূতি অগ্রত করি সে কাষ্ত 

অতিশয় মহোত্শবে ॥ 

কপি জত বায় দৃ্টার দ্বারায় 

পান করি মারূতিরে । 

গগন গুনে ভবে সর্ধগনে 

চপ্লি নাদি গভিনে 

গুনধাম রাম পুন্নহোৌক কাম 

জয় হৌক রঘুবর | 
শুগ্রিবের জশ ঘুশডক ব্রিদশ 

এহি বলি পরম্পর ॥ 

কপিগন জঙ তবেসেকালত 

এহিমতত আকিজ্থায় ১। 

প্রিয় সম্ভাশন করিয়া তখন 

উৎসবে ধায় নিলায় ॥ 

অস্ঠিগতি করি হরি সকল তখন। 

লঙ্ঘন করিয়া বু নদ নর্দিগন | 

বহু দেশ মুনির আশ্রম শৈলচয়। 
পথ ক্রমে ক্রমে আক্রমিয়া কপিচয় ॥ 

পাপ শা পন 

মনোলোতন ৩ ভৃত্য 

টপস পল লাশ 

১ আকাম ২ 

স্থনারকাণড 

সি 

৯১ 

তপনতনয় শু1গ্রবের মধুবন। 

দেখি শুধি হেল জত কপিবিরগন ॥ 

দিতিয় নন্দনবন সম অনুপয। 

মধুবন বিচিত্র শোভন মনোরম ॥ 

কোন প্রানি নারে তারে করিতে ধর্শনা। 

সর্বজনমনবিরঞ্জন ২ শুশোভনা ॥ 

জাঁক রক্ষা করে মতাডুজ কপিবর। 

দরধিমুখ নামে ক্ষাত ভিশন বানর ॥ 

শুগ্রিব রাজার সে মাতুল মহাঁবল। 

জার সঙ্গে বহুতর বানর পটল॥ 
প্রতাপী পরম কপীগন সে লময়। 

তাক দেখি র্শে অতি আনন্দহৃদয় ॥ 

সে সময় শুদুর্যযয় কপিচয় তবে । 

মধুবন দেখি মন তুষ্ট হয়! সবে। 
জাদুবান হনুন।ন আদি কপি শবে। 

বনশোভা দেখি লোভ হইলেন তবে ॥ 

মধুকুল ভক্ষন আশায় সমুদায়। 

পরম্পরে কানাকানি করে জত বায় ॥ 

সেসময় সদাশয় পবনতনয়। 

অঙ্গদক সন্বোধিয়া বচন বোলয় ॥ 

নিদ্ধার্থ তোমার ভের্ত ৩ গনের বাশন!। 

গ্রশাদ করহ তবে পুক্নক কামনা ॥ 

অঙগদ যাকতি মভি ববিয়া তখন। 

হাশ্ত করি গ্রীতে সন্ত বলিল নচন ॥ 

হে হে অতি মতিবস্ত শস্ত হনুমান । 

কিবা ইতসা কর কপিবর বলবান ॥ 

অঙ্গদ এমত জি বলিল বচন। 

তবে অতি হর্শ হয়া পবননন্দন ॥ 

শুযাতিগন সঙ্গে রঙে তবে লে লময়। 

বললালি বালিশুকে বিনয় বোলয় । 



৯২ 

শুন ভুবরাজ মহারাঞার লন্দন। 

অন্থপম মনোরম এ জে মধুবন ॥ 

তব পিতাকুৃত এযে উত্তম উদ্যান । 

মনোহর চাকতর দেখি বিদ্যমান ॥ 

বনরপুঙ্গবে দেহি এহি নিবেদন। 

বাশনা পুরহ মহারাজার নন্দন ॥ 

ইতি শ্রীশুন্ারাকাণ্ডে বালিকরচন। 

বাঁশী ১ সর্গগ জে.মধুবনত গমন ॥ 

হৈল পদবন্দন নন্দনম্দনচরনে । 

সরন পশহ ২ ভাই জিবন মরনে ॥ 

[ চতুঃষষ্টি সর্গ ] 

হন্মানবাক্য শুনি অঙদ তখন। 

মারূতিক লঙ্গোধিয়া বলিল নচম ॥ 

বিপুল কপির কুল সম্ধুল হইয়া। 

মধুবন গমন করহ তুষ্ট হইয়া ॥ 
কৃতকন্ঘা হহ্ুগন্ত সম্ত মহাধির | 

তার বাকা কর্তব্য জান্বা জভ বির ॥ 

কোন তুশ্চ ৩ মধুবন ভক্ষন করন। 

জাত ইনি করিয়াছে অশাধ্য সাধন ॥ 

অঙ্গদের সঙ্গত সে শুনিয়া বচন। 

সাধু বলি প্রশংসা করিল কপিগন ॥ 

অঙ্গধ অনুজ্ঞা ধরি তবে হরিগন। 

হৃষ্টমতি হয়া অতি সকলে তখন ॥ 

অঙ্গদূক পুজা করি জত হরিগন। 

রঞ্জমনে মধ্যমে করিল গমন ॥ 

সিতার দর্শনবার্থা শ্রধনে তখন। 

লন্তি জাত অশহ্খাত হর্শ কপিগন । 

শন করে 

রামায়ণ 
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১২5৪০ সি 

আপন সভাবে হর্শভাবে সে সময়। 

মধুবন প্রবেশন হল কপিচয় ॥ 

মধুময় বৃক্ষচয় পায়া কপিগন । 

আনন্দে মগন মন হয়া জনেজন ॥ 

কতজন বৃক্ষগন কৈল আরোহন । 

জিভ] দিয়া লেজয ৪ করে বৃক্ষক তখম। 
কত কগী পরমপ্রতাগী সে লময়। 

চণ্ড ভৃজদণ্ড দিয়া বৃক্ষ আলিঙগয় ॥ 

ভুমিতলে পাড়ি বলে কুতুহলে অভি। 
ভক্ষণ করয় ফল তুষ্ট হয়া মতি ॥ 

কপিগন কতঙ্জন রশপান করে। 

কতজন ফলগন ভু্রে নিরস্তরে ॥ 

এহিমত সেকালত কপি জত তবে। 

ফলমুল নির্শল করয় শুতাগুবে ॥ 

শুগন্ধি শুরশবস্তি মধুপান “রি | 

মত্তমতি হেল অতি জত গত হরি ॥ 

মদে মত্ত হয়! সম্ত কপি জতমান। 

মহোতৎকটা মহভট বিদ্ধাংশী উদ্যান ॥ 

কত কগী প্রতাগী সে আশব আশনে। 

মত্তমতি হয়৷ অতি আনন্দিত মনে " 

তরূতলে চারস্থলে বুক্ষপত্রগন 

আনিয়। আনিয়া করি সর্জজ! ৫ বিচরন ॥ 

তাত বশী মহাজ্জশী কত কপীগন। 

হাশ্ট করে উশ্চস্বরে আশবে মগন ॥ 

কতজন মন্তমন হয়া সেসময় | 

পরষ্পরে নিরস্তরে কলহ করয়॥ 

কত কপি পরমপ্রতাপি উশ্চাহত ৬&। 

বাহুস্ফোট করে পরম্পরে সেকালত ॥ 

কপিগম কতঙ্গন নর্তন করয়। 

কেহ দেহ অবশে আলোশেতে শুতয় ৭ 

১. তেহি লেখা উচিত ছিল। ২ শরণ লগ ও তুচ্ছ গুলেছন € শব্যা ৬ উৎসাহেডে ৭ আলনে 



হুদারবাণ 

কত কপি পুনরপি চড়ি বৃক্ষাগ্রত। 
অতৃপ্ত হইয়া মধু পিয়ে সেকালত ॥ 

কপিগন কতজন বৃক্ষ উৎপাটায়া। 
রশচয় বিভঞ্জয় উদর পুরিয়!॥ 

পান করি কত হরি আশব তখন। 

শ্বতাপায় ১ গিত গায় আনন্দে মগন ॥ 
কপিগন কতঙ্গন নর্দন করয়। 

বৃত্ত করে পরম্পরে আনন্দহদয় ॥ 

হান করে পরম্পরে নিরন্তরে কত। 

আশব অশন করে কত সেকালত ॥ 

নর্দন করয় কত করম ভঙ্গন। 

কথা কয় কপিচয় তদ। কতজন ॥ 

কত মহোদ্দত কগী গ্রতাপী তখন। 

পরস্পরে করে শুথে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

কতঞ$ন আরোহন করিয়া বৃক্ষত। 

মহিতলে কুতুহলে পড়ে সেকালত ॥ 

আরবার শুদুর্ববার চড়ি বৃক্ষাগ্রত | 

তথ। হনে রঙ্গমনে লাফে ২ সেকালত ॥ 

কতজন তয়মন হয়া সে সময়। 

গলায়নপরায়ন তথা হনে হয়॥ 

অতিপানে নানাস্থানে কতেক শুতিছে। 

নয়ন মুদ্রিত করি নি্রিত হইছে ॥ 

তাক ধরি কত হরি করি আকর্শন। 

তথ! হনে অন্থত্রত করায় লয়ন ॥ 

কপিগন কতজন বেগে ধায়! ছায়। 

বারন কারন তাক আর জন ধরয় ॥ 

এহিমত সেকালত কপিসন্তগন। 

শব অশনে হম়। শুমগন মন ॥ 
পপি সপ সপিসপস্সাপ পাপা স্পা স্পেস পা পাসস্পাস্পা 

১ নিজতাধায ২ লক্ষ দেয়ও চতযুষটি লেখ! উচিত ছিল। 

৯৩ রঃ 

কপিসন্তে হেনমত নাহি একগন। 

নাছি হয় মত্ত করি আশব অশন | 

সবে মত্ত মহাঁসতত কপি জাত মানে। 

তৃপ্ত অতি মত্তমতি মধুরশপানে ॥ 

মধুবন কপিগন বির্ধংশন করে। 

ভক্ষণ করয় বৃক্ষচয় ক্ষয় পরে ॥ 

পত্র পুষ্প ফল মুল করে বিদ্বংশন। 

দেখি ক্রোধিলেন দধিমুখ শুভিশন ॥ টে 

অতুল বিক্রমে সে জে মাতুল রাঁজার। টি 
ক্রোধচিতে নিবারিতে আশীল ছূর্বার | 

বোলে কি করহ ওরে বানর পামর। 

বন নষ্ট করো ওরে তেজি রাঁজডর ! 

বারঘার করি মানা শুনিয়া শুনন]। 

শুগ্রিব রাজার বন জানিয়! জানন! ॥ 

হেন জ্দি দধিযুখ নিশেধ করয়। 
শুনি কপিগন কুপি তবে সেসময় ॥ 

চারি পার্শে আবরিল সে দধিযুধক। 

তথাচ নিশেদ করে জত বানরক ॥ 

তার অনুচর জে বানর সঙ্গে করি। 

বন রক্ষা হেতু সেজে মহা কক্ষা ধরি ॥ 

প্রাণপনে কায়মনে বনরক্ষ! তরে। 

ঘোরতর স্থরে মহা আত্বনাদ করে॥ 

ইতি শ্রীশুনরাকাণ্ডে বাঝিকগ্রনিত। 

মধুবন বিদীধশন সগ্গ রশানগিত ॥ 

ভিসষ্টী ও অধ্যায় পদ হইল বিরাম। 

তেজমন আন কাম জপ রাম নাম।॥ 



৪6 রামায়ণ 

[ পঞ্চষষ্টি সর্গ ] 

সেকালত কপি জত মধুপানে হয়া মত্ত 

অন্যে 'মন্যে করে সিংহনাদ। 

"দিরদ সম শিনাদে নাদ করে মহাশাদে 

নাহি করি অন্তরে বিশাদ ॥ 

কত কত কপিগন বশী শুথে হর্শমন্ 

কতজন গিছে স্থানাস্তর। 

কত কত কপিগন সাথ! করি অ[লম্বন 

খেল। করে আনন সত্বর ॥ 

কতঙ্জন সাখাগন বলে করি শিসপ্তন 

খেগন করয় রঙ্গমনে। 

কত অঙ্গ ভগ করি আঅলশ তেজয হবি 

এহিক্পে আছে জনে জনে ॥ 

রাজার মাতুঙ বনি অতিশয় কোপে জলি 

আলু) দিল নিজ অনুচনে। 

চল মহাবলগন জায়! কর নিবারণ 

মধুবন বিনাশে বানরে। 

তাহার সে আজ্ঞে পায়! করপিগন ধায়া জামা 

নিশেধিল সকল বাঁনরে। 

বন্গন বিধ্ধংশন কেন কর কপিগণ 

শুগ্রিবক না ডর সত্বরে। 

হেন শুনি কপিগন রুষ্ট হয়া জনে জন 

আর মধুপানে মত্ত অতি। 

বোলেরে কার আজ্ঞায় নিশেধ কর আঙায় 

কাক ভয় দেখাও ছুর্মতি॥ 

এছি বলি পরস্পরে হচ্চুমান পুরস্থবরে 

ধাইল সেসবাক কোপমনে । 

জারে পায় তারে ধাঁয় কিল মুী পদে তায় 
প্রহার পরম কোপনে॥ 

হনুমান আদি করি আর আর মহাহরি 

সবে মত্ত হৈছে মধুপানে। 

না করিয়া কিছু ভয় প্রহারিয়া গুনির্দয় 

মৃতপ্রায় কৈল জনে জনে ॥ 

গ্রহারে বিদিল্ন তনু ভগ্ন হয় শীর হু 

গলাইল বাখিয়। জিবন। 

রূধরে দিগিধ১ ভন কম্পে তনু পুনঃ পুন্ু 

থরশ্বাশে করে নিবেদন ॥ 

হনুমান জাম্বান অঙ্গদ আদি গ্রধান 

মধুদন করে বিদ্দংশন। 

উচ্ছন্্ন করিল বন নানা তক্গলত।গন 

অবগানে করে নিবেদন ॥ 

কি কর্তব্য এসময় চিন্তা ঠর মহাশয় 
কর কাল রূপে আচরন। 

সেঞ্জে অতি উগ্রতেজা  শুনিলে শুগ্গেব রাজা 

চগুদণ্ড করবে তখন ॥ 

আমার অসারধা ভাত তার প্রহারত আত 

গতাশুশনান জনে জন। 

পলায়! পৈলা জীবন হথাঁচ এ *বজন 

দেবপথ করিলাম দর্শন 

শুনিয়া এমত বানি দৃধিমুখ মহামাণী 

কোপে জলি জলনসমান। 

বনপাল কশিচয় আশ্বাশীয়া সেসময় 

বোলে সাজ কপি বলবান ॥ 

আইশ শবে মোর সঙ্গে সর্জ হৈয়। রনয়ঙ্গে 

মধুপানকারি সকলের । 

উচিত করিব তার করিয়া চওপ্রহার 

আমাক অবজ্ঞা বানরের ॥ 

১ সিক্ত 



নুন্দরকাণ ৯৫. 

নিবারিব সে সকলে আপনার ভূজবলে 

সমরে অমরে নাহি ভয়। 

কোন তুচ্ছ কপিব্ জদি আইশে আখগুল 
তাক আমি ম। ডবি নিশ্চয় ॥ 

দধিমুধ বচনত সেসময় কপি জত 

চলিল অনিলবেগে শস্ত। 

উচ্ছাহ পরম সাদে সিংহনাদ মহানাদে 

ঘর্শন করিয়া দত্তে দত্ত ॥ 
মেজে অতুলবিক্রমি অতিশয় জিতশ্রম 

বাহুশাল বিপুল ক্রোধত। 

বলে সন্ত আপনার গুরু তর গুদর্ব!র 

উফকারিয়। করিয়া করত । 

সঙ্গে রঙ্গে হারগন পিলাধারি কতজন 

কতজন বৃক্গগন করে। 

ধাইল পরম কোপে বাুবেগে একছোপে 

তব দাঁধমুখ পুরম্বরে ॥ 

হনুমান ্ী করি আর জত মহাছরি 

সেক ধাইল তখন। 

কত করে সিল ধরি বৃক্ষ ধরি কত হুরি 

ধাইল অতি করিয়া গর্জণ | 

জথা বনপাল কাপ অতি পরমপ্রতাপি 

তথ| চলিলেন কোপমনে। 

দবুপানে মত্ত অতি আনন্দ সবার মতি 

করি সিংহ্নাদ শুতিশনে ॥ 

দধিমুগ দ্ররশনে ষ্ঠ হয়৷ জনে জনে 
হনুমানঙ্গদ আদি করি। 

চলিল অনিলবেগে কপিগন একেলগে 

থাক থাক বলি কোপ করি॥ 

₹ইয়ো দলে কুতুহলে লিলাবৃক্ষ লয়া বলে 

আরন্তিল মীসংগ্রহার | 

৯ নান! প্রকার অবন্থ! 

ূ 
ৃ 
| 
ূ 
| 

ৃ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 

মু কিল লিলা ক্ষেপে, কত কপি মহাকোপে 
কেহ বৃক্ষে গ্রহারে ছূর্্বার || 

এহিমতে কতক্ষণ হৈল অতি ঘোর রন 
হেন দেখি বালির ননদন। 

কোপ করি অতিশয় 

দধিমুখে ধরিল তখন।। 
বলে পড়ি প্রিথিবিত ঘশি তাক বলান্লিত 

করাইল রূধির বমন। 
সেহি ঘর্শনত হার প্রায় চুন্ন হেল আর 

ভগ্ন হৈল বাছ জে বদন।। 
ুচ্চ। হৈল সেসময় দধিমুখ শুদুর্য যয় 

কিছুগন থাকি মহাপননে। 
তৎক্ষনাত কপিবরে চেতন লভিয়া পরে 

গুস্ত হয়! রয় কিছুক্ষনে ॥ 

ক্রোধ হয়া অতিশয় দধমুখ সে সময় 
মধুপানকারি কপিগণে। 

অতি কঠোর বচমে নিবারিল কতজনে 
তলে কাকো প্রহারি ভিশনে ॥ 

কত কপিগনসহ আরল্ত কৈল কলহ 
দং্মুখ ক্রোধে সেদময়। 

মধুপানে হয় মস্ত সেকালত কপি অত 
ধাইল কোপে মনে তেরি ভম়॥ 

কত বানর গধিয য়া, গ্রথর নধর দিয় 
বার হিয়াক তাঁহার । 

কতেক কপি হুরস্ত বিকাশী বিকট দত্ত 
অঙ্গে ক্ষাত করয় অপার॥ 

চওভুজ দওদয় 

কত কপি ঘোরবলে প্রহারয় করতলে 

কেহ পদে তাড়ন করয়। 
নানামভাবস্তা ১ তার কপিগনেতে অপার 

করিলেন তবে সেসময় ॥ 



৯ 

মধুবন হনে তার, 

বালীকরচিত গাত 

চতুসষী সর্গগ পদ ২ 

শ্ীহরেদে ভূপে কয় 

শুদুর্বার বানরপুঙ্গবে। 

শ্গুনর।কাগুমধো তবে ॥ 

তেজ মদ রামপ্দ ভজ। 

ভি রাঁমরশপানে মক ॥ 

[ ষটযষ্টি সর্গ ] 

দরধিমুখ পায়া ছুখ অশ্ুধ অন্তরে । 

অতিকষ্টে বিমুকষ হই] কপিকরে ॥ 
বিরল স্থলত য়া! তবে সেলময়। 

নি্গ ভূত্গগনে ছ্ুঃখঘনেতে কহয় ॥ 

এছি আমি শ্বামিস্থান গ্রন্থান করিছি। 

অবধান কর সবে আমিজা বলিছি॥ 

জথ| ভর্তা! সর্ধকর্তা তথ! আমি জাব। 

শুন আমি স্বামিক জেমত লাগব ॥ 

অনদ পরম মদদ কার হরি সঙ্গে। 

মধুবন বিনাশন করিলেন রঙ্গে ॥ 

গুধধাম রাম আর শুগ্রিব রাজনে। 

হেন গুনাইব আমি অতি হষ্টমনে ॥ 

গুনি মোর যানি যানি হানি জানি পরে। 

হবে ক্রোধ মাজোধ শুবোধ সম্তরে ॥ 

গুছুর্নর় কপিচয় নিশ্বংশয় তৃপে। 

সাস্তি করিবেক শে আন্তিক ভালল্পপে ॥ 

গুনছ বচন এ জে চারমধূষনে। 

গুগ্রিব রাজার পিতৃপিতামহগনে ॥ 

১ গঞ্চবন্তি লেখ! উচিত ছিল। ২ খাছাকে ধ্বংস করিতে। 

শুশোভিত মনন্রিত 

সাঙ্গ হৈল সভাশদ 

তবে নাহি যমতয় 

রাযায়ণ 

করিল নিরধিকার | সে সবার প্রীয় তব এঞ্জে মধুবন। 

জাক ধর্শাবাক ২ মারে শুরাগুরগন ॥ 
চারগ্রীব গুগ্রীব গুনিলে এবন্ধান | 

মধুবনবিনাশীর বিনাশীবে প্রান ॥ 
চগড দণ্ড ধরি প্রাণ বধীবে নিশ্চয়। 

গতায়ুশ জানিঝ এ ছুরাত্মনচয় ॥ 
এ জে রাজ! আজ্ঞাধাতি দুরাত্ম শবার। 

সান্ত্র অন্থুলারে বধ এমত জনার ॥ 

এহিমত শুগ্রিবত করি বিজ্ঞাপন । 

নিশ্চয় সবারে আমি বধিব জিবন ॥ 

এহিমত সেকালত বলি তৃত্রগনে। 

বনপাল দ্ধিগৃখ অতি ক্বষ্ট্মনে ॥ 

কত সত নতা! লইয়! কপিগন। 

গগনগমনে গতি করিল তখন ॥ 

রাম লক্ষন স্গে রঙ্গে জে স্থানত। 

আছে শুধে কৌতুকে শুগ্রিব মছ্োদ্বত ॥ 

সেস্থান প্রস্থান করি হরি শেশমর়্। 

নিমিশমাত্রতে পাইল শুগ্রিব আলয় ॥ 

বা্ধধানি মহামানি পায়া সে সনয়। 

কপিগনে আবৃত হইয়! অতিশয় ॥ 

গুদন অন্তরে অতি মলিনবদনে | 

শুধির গমনে অতি সজলনয়নে ॥ 

সিরপরে ছুই করে অঞ্চুলি ধরিয়া। 

ওুগ্রিব রাজার চরনত শির দিয় ॥ 

ছুঃখমনে নিবেদন করয় তখন। 

গুন কপিশ্বর মম ছুঃখনিবেদন ॥ 

শুন ভূপে কোনরূপে বিমুক্ত হইয়!। 

আঙ্ীলাম তব ধাম গ্রিবন লইছা ॥ 

শুন নৃপবর কপিশ্বর নিবেদন। 

কপিগনে বিদ্ধংশীল তব মধুবন | 



ক্ষ মুক্ষ ১ মধু তক্ষ কৈল কপিগন। 
ভগ্ন করি উচ্ছন্ন করিল জত বন॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাঁণ্ডে বলিক বচন। 

মধুবন বি3ংশন কখ। রশায়ন ॥ 

পঞ্চস্টী ২ সর্ম গপদ হইল বিরাম 

তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥ 

আীহরেজ্্র বলে রাম পুর্নকাম কর। 

অন্তকালে অস্তরে জাগিয়ে! দাযোদ । ॥ 

[ সপ্তষষ্ি সর্গ ] 

বনু কপীনাথ আর সাক্ষাত মাতুল। 

চরন ধরিয়! পড়ি আকুল বিপুল ॥ 

হেন দেখি অঙ্গদ অন্তরে কপিম্বরে । 

বণ্ধিলি বচন ্রস্তমন হয়া পরে ॥ 

অতুল বিক্রমি গুন মাতুল বচন। 

উঠ উঠ ইকি দেখি কছ বিবরণ ॥ 

কি কারন চরন ধারন করি মাম] । 

পড়িয়াছ করিতেছ ছুঃখচয় শীম ॥ 

অভন্ব প্রদান করি শুনহ মাতুল। 

কহ সমাচার সার বিক্রমি অতুল ॥ 

মধুবন শুশোভন আছে কি কল্যানে । 

লে কথ! বলহু মহাধল মষ স্থানে ॥ 

সুগ্রিব আশ্বাস পাকা নিশ্বাস তে'জয়া। 

উঠিল চরন তেঞ্জি ছুঃখে দহে হিয়া ॥ 

দধিমুখ করি ছুখ অশুথ অন্তরে। 

ধিরে ধিরে মহাবিরে নিবেন করে ॥ 

শুন বাপু ধর্্মবপু, খপুক্ষয়ক্কর | 

অঙ্গদ সঙ্গত হুস্ুমান কপিবর ॥ 

সপ সী পি শা স্সেস্পী পপ পাপ পপ সপ পপ পি ৮ ৮ ৮ লি 

৯৮ পাশ শাশিীীশীীীপ্পিশীতি তি পশলা শাটল 

১ প্রধান প্রধান ২ হটবহি লেখ! উচিত হিল । 

১৩ 

৪৭ 

আর আর শুহুর্বার বিয়ার কপি। 

পরম প্রতাপী সবে নহাকামদপী । 

মধুবন বির্ধংশন করিল ফৌতুকে । 

মধুগন তক্ষণ করিল সবে শখে ॥ 

আমি সেহি কপি সঙ্গে কৌতুক করিয়া । 
নিশেধিতে সন্গিহিতে গেলাম ধাইদ়া ॥ 
তথাচ মধুক ভক্ষ করে কপিগন। 

বলে কুতুছলে কয়ে বন বিতঞ্জন ॥ 

আমি তাক করিবাক বারন তখম। 

সঙ্গে করি বছু ছরি করি আবরন ॥ 

বাছু দিয়! নিবারিয়া জি চলিলাম। 

পে সবার বারন কারন গুণধাম ॥ 

তবে মহাকোপে সবে তাগুবে তখন। 

ঘোর ভিম বিজ্রে্গি শুঞিতশ্রমিগন ॥ 

অঙ্গদ সঙ্গত রনরত হয়! জত। 

ক্রোধ করি সিল ধরি ধাইল সেকালত ॥ 

ক্রোধে অতি ক্রতগতি করি হরিগন। 

আমাক ধাইল কোপে আটোপে তখন ॥ 

আমাক ধরিয়! আরস্ভিল সংপ্রন্থার । 

কেহ দেহ তিথন দস্তে করিল বিবার ॥ 

কপিগন কত জন ভর্ভন করিল। 

কত জনে রূষ্টমনে বিপুল গর্জিল ॥ 

কতঞঙজন জানু দিয়! আমাক পিড়ল। 

কত জন মুঠি দিয়া আমাক তাড়িল ॥ 
প্রহারিয়া মোর হিয়! কত কপিগন | 

দেবপথ মাক করাইল দরশন ॥ 
গুন ভুপে এহিক্পপে কোপে কপিগন । 

বনপাপ বানরক করিয়া ভাড়ন ॥ 

ক্রোধষতি হয়া অতি যারতি প্রমুখে। 

আমাক করিল চও ঘণ্ড গুকোঁতুকে ॥ 



নত 

ওন চারগ্রিব হে শুগ্রিব মহারাজ। 

তুমি ভর্তা বিছ্যমানে এমন অকাজ ॥ 

অশেষ বিশেশরূপে নিশ্বেশ কাঁনন। 

তোমার রক্ষিত সে জে সদ! মধুবন 11. 

জথেচ্ছায় সমুদায় নিলায় ভক্ষন। 

করিল দুম্বিল বলসালি কপিগন | 

শুগ্রিবত সেকাঁলত হেন নিবেদিয়া। 

দধিমুখ হরি রৈল মৌন আচরিয়। | 

সে নময় স্দাশয় কুমার লক্ষন। 

শুিব রাঞ্াক করিলেন জিজ্ঞাসন ॥ 

শুনহে ভুপাল এ জে ব্নপাল হরি। 

কি কারন আগমন বানরকেশরি ॥ 

চুষখীত হইয়া! অতি গুশ কীত বদনে। 

দিনবত ১ কথ! জত বল কিকারনে॥ 

বিচক্ষন লঙ্গন জগ্যপি এবম।ন। 

জিজাশীপ নীষ্টশীল শুঠিবের স্থান ॥ 

চাক্গ্রিৰ শুগ্রীব রাজন দে সময় । 
লক্ষনক সঘবোধিয়া বচন বোলক় | 

মিতা অন্তেশন হেতু দরক্ষিনদিশক। 

প্রেশীয়াছি অঙ্গদ প্রমুখ বানরক ॥ 

রামধামনয়নার বিচার করিযা। 

আশিল শুশিলগন মধুবন দিয় | 

সে পকল মহাবল পুনরাগমনে | 

প্রবেশ হয়াছে বুঝি মম মধুবনে | 

সে কল মহাজ্শী পশী মধুবনে। 

বিনাশিছে ডু্িছে বুঁঝি বনগনে ॥। 
শুনহ লক্ষন সেজে বনক ভক্ষন। 

করিয়াছে অতি শুখে পেজে কপিগন ।। 

বারন কারন ধল ধারন করিয়া। 

নিশেধীছে যাতুল অতুল বল নীয়া || 

১১৫১১১১১১১১ 

২ দীনের মত। 

তাক না মানিয়া দিয়া অতি অপমান | 
বিদ্ধংশন কপিগন করিছে উদ্ান || 

সেহি বার্তা দিতে মাতুলের আগমন । 
শুন বিচক্ষন কুমার লক্ষন ॥ 

ইথে মোর চিতে হয় হিতের সম্ভব । 

মে নহিলে কেন এত প্রবল প্রভাব ॥ 

জাত তান| সবে মহাতাগুবে নিলায়। 

অঙগদ সঙ্গত মহাকপি সমুপায়॥ 

কিছু ভয় কপিচয় না করি আমারে । 

মধুবন বিদ্ধশন টকল একেবারে ॥ 

একারনে মোর মনে হেনমত লয়। 

সিত। সঙ্গে এন্দর্শন হইছে নিশ্চয় ॥ 

পুনরাগমনকালে জত কপিগন। 

আমার সে মধুবন কৈল বিদ্ধংশন ॥ 

আর মধুপান করিয়াছে সঙ্কাহিনে | 

মহোতস্বায় কৃতকাধ্য সাঁভশত বিণ" | 

এবক্ধাণ মম স্থান ধর্শনাকারনে। 

কি সক্তি ধরয় ভূতা এ জে কপিগনে | 

অতঃপর মম চর সিভাসন্দর্শন। 

করিয়াছে মোর কাছে আইশে সর্ধবজন | 

সাপষ্ট বিধানে জান কর মহাশয় । 

আমার এ সার কথা জানিবা নিশ্চয় ' 

চাক্ষগ্রিব শুগ্রবের এমন বচন । 

শরবন তখন করি শ্রীরাম লক্ষন || 

রাজিবলোচন বিচক্ষন শ্টলক্ষন। 

হষ্টমতি ছল অতি তবে ছুয়োজন ॥ 
তুষ্টমতি হয়া অতি ্রারামলক্ষন | 

ঘন ধন নিরেখেন শুগ্রিববদন | 

শুগ্রিব তখন অতি আনন্দ হদয়। 

অগ্রে স্থিত দধিযুখ বচন বোলয় ॥ 

শমী 



গুগ্রিব বদ্দতি শুন মাতুল ব্চন। 

তুমি ধির বির বলসালি বিচক্ষন ॥ 

কুতকন্দা সকলের চেষ্ট] এবন্ধান। 

থেমা৷ করিলাম আমি জানিবা শুজ্ঞাম ॥ 

সে সবার কর্মে নাহি মোর অশস্তোশ। 

শুপ্রীতি লভিয়া আমি খেমিলাম দোশ | 

তুমিহ ইহাত কিছু মনদ্যু ১ ন| করিবা। 

কালবশে শুধ দুঃখ সকল জানিবা ॥ 

পুনর্ববার মধুবন করহ গমন। 

যথোচিত ভাবে সদ] করগা বক্ষন ॥ 

মাক়তিপ্রমুখে জত জত কপিবরে 1 

সিদ্ব করি প্রেশ গিগা আমার গোচরে ॥ 

)চ্ছা করি জত হবি মাবতি প্রমুখে। 
“গ্রে সে সবাঁক দরশন শুকৌতুকে ॥ 
৫8/ন শুবলবান পেজে কপিগন। 

যুগরাজ সম শুবিক্রমি জনে জন ॥ 

বলদর্গে দর্সিত বিক্রনি শুুর্ষ যয়। 

দরশনে;কৃতার্থ লভিব শুনিশ্চয় || 

সহ রাম পুর্নকাম হবে! নিম্বংশয়। 

শুনিব সিতার সমাচার কথাচয় || 

পিতা উদ্ধারনে মনে করি আলোচন। 

প্রবর্ড হইব সর্ব কশ্মে সেহি জন | 

ইতি উ্শুন্দরাকাণ্ডে বৃল্সীক বচন। 

দ্রধিযুখ নিবেদন সর্গগ সমাপন !! 

সড় সষ্টী ২ সর্গগ পদ হইল ব্রাম। 
তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম | 

শীহরেক্্রনারায়নে অশার দংশারে। 

মজিল এবার রাখ কাম কপাধারে ॥ 

১ দুঃখ ২ সপ্তবষ্টি লেখ! উচিত ছিল। 

. ( অষ্টষ্টি সর্গ) 

গুগ্রিব বচন শুনিয়া! তখম 

হয়া হৃঈমন মে দধিমুখ। 

ধন্য নিমনে মানিয়া তখনে 

শুগ্রিববচনে তেজিয়া ছুঃখ ॥ 

সর্বদূঃখ তার কৈল পরিসহ্থার 

শুসিদ্ধি ভর্তার জে প্রীয়োজন। 
গুগ্রিব রাঘবে লক্ষন গৌরবে 

নমিলেম তবে সানন। মন | 
নিজ অন্ুচর জতেক বানর 

সঙ্গে কপীবর রঙ্গে তথন। 

গগনগমনে তবে সর্বজনে 

চলিল তথনে সে মধুবন ॥ 

পরে কতক্ষন সেজে মধুবনে 

কপিগনশনে পায়! তখন। 

তে্ধি বাযুপধ নামি ভূভলত 

পশীল বনত সানন্দমন | 
পশিযা কানন দেখিল তখন 

জত কপিগন তেছি মন্ততা ৷ 

স্বভাব পুর্বের জত বানরের 

তল সরিরের পুর্বব অবন্ত] || 
দেখিয়! কৌতুক মনে মানি সুখ. 

তবে দৃধিমুখ আনন্দে অতি। 

হয়! পুটপানি সেজে মহামানি 

বলিলেন বানি কাতর মতি ॥ 

তোজ মানমদে সম্দোধি অঙদে, 

প্রণামিয়! পদে বলে বচন। 

হে ছে জুবরাজ রাখ মোর লাজ 

হয়া অক!জ বালিননন ॥ 

শ্পপপপাপিশাশাশিশীপিশশিশিপপপসপেসসীপশিশ পিপি পা পপ 

পট 

০ 

১ 
! 



জানে বা অজ্ঞানে ম্ধ দোশমানে 

হে গুননিধানে খেম আমার। 

তেজ জতরোশ  ধেমা কর দোশ 
লতহ সম্তোশ আমি তোমার ॥ 

বনরক্ষাকর জতেক বানর 

মুর্খ শুপামর মন্দবচনে। 

জেজে কথাচয় গঢ্রয়ময় 
বলিছে নির্ভয় মোছিত মনে ॥ 

তেজ পেজেরোশ বেলকলর্দোশ 

থেমিয়া লম্ভোশ লভ অধন। 

আমি পুটপানি দেখ মহামানি 
মনে ইহ! জানি খেম সর্জন ॥ 

হুর পথগন করিয়! ভ্রমন 

হে ন্বপনন্দন শ্রান্ত হইয়া । 

নিদ্ধ মধুবন করলা তক্ষন 

আমি মুড়মন তা না জানিয়৷ ॥ 

ছেছে গুনাধার তব অপক্ার 

করিলাম পার আমি না জানি। 

খেম অপরাধ করহু প্রশা্ 

আমার বিশাদ ঘুচাও মানী || 
পুর্ষের্ জেন মত সর্ব সময়ত 

মহামকোদদত তোমার পিতা । 

এ বস ভাতার সঞ্জা অধিকার 

এমভি ইছার তুমি রক্ষিতা ।। 
কি কব বিশ্তুর তার অনভ্তর 

তুমি কপিশ্বর বালির নন্দন । 

তোমার সকল ভূছি মহাবল 

কপি আখওল মীর বন ॥ 

হে হরিপুজব মহা! মছোত্তৰ 

পিতৃব্য শে তব গুভ্তিবস্থানে । 

রস পপ 

১ অনুরা 

সপ শি 

বনের ব্রেতাস্ত কথা আগ্তপান্ত 

বল্যাছি একাস্ত বছবিধানে ॥ 

তোমার সবার চেষ্ট! জে প্রকার 
সব সমাচার ওুনিবেদনে। 

অপর তোমার এথা আশীবার 

গুভবার্ত তার করে শ্রবনে ॥ 

বষ্টমতি অতি হয়া কপিপত্তি 

ডাকিছে সম্প্রতি তোমা সবারে। 

বলে হ্বষ্টমনে মধুর বচনে 
করনালোচনে  চাইয়! আমারে | 

জুখপ লহিতে তোমাক তরিতে 

বলিছে জাইতে বালিতনয়। 

সবাক তখন বলিল বচন 

শুগ্রিব রাঁজন অতি সদয়।। 

তুমি পিদ্রেচল ওহে মহাক্ধ 

প্রেশীয়ো সকাল জ্রতে লবারে। 

পা গঞ জি বলিলেন 

গশুনি হশিলেন সবে অন্তরে ॥ 

দধিমুখ বানি গুনি তথন। 

জুবরাজ পরে বলে বচন ॥ 

হে হে শ্রেষ্ট গ্রতাপী কপিগন। 

হর্শ ছেয়া মোরে বোল বচন ॥ 

মহাতেত! রাজ! সে দ্ধে গুগ্রীবে। 
হর্শ হয়৷ ইথে অনুজ] দিবে 

না যানিবে কোন অশুইয়| ১ যমে। 

বিনাশন ছেতু এ মধুষনে ॥। 

আমরা সকল জানন্দ মমে। 

করিলাম পান এ মধুগনে ॥ 

অথন গমণ করহ তথ! । 

উগ্রতেজ! রাপ্রা শুগ্রিব জথা ॥ 



ৃ লয় মোর মলে গমনে তথা । 

লভিব কল্যান লবে সর্ব | 

তথাচ সকল হে মহাবল। 

আমাক রাখিবা তোরা সকল ।। 

জদি ক্রোধি হয় পিতৃব্য মম। 
সে ভয় রাখিব! লবে উত্তম ॥| 

ইহাঁপ প্রধান বিধান শার | 

চিস্তি চিত্তে রক্ষ! করো আমার || 

জদ্িস্টাত আমি নৃপনন্দন | 

আমার আজ্জায় নাশলা বন। 

তথাচ আমার পিতৃব্য রাজা । 

অতিশয় সেজে প্রচগ্ডতেজা ॥ 

তাঁর অভিমত লৈতে উচিভ। 

জাত ভর্তা তিনি কর্তা বিদিত ॥ 

তথাপি গ্িতাপি হে কপিগন। 

মম রক্ষা হেত সকল জন! 

লওডাব রাঞ্জাক বিনয়ভাৰে। 

তোমার সবার উচিত সবে ॥ 

অঙ্গগবচন শুনি এমন। 

জটমতি অতি দে কপিগন্ ॥। 

লর্য! করি হরি সব তখন। 

বলিল মাধুরি মু বচন || 

শুন প্রভু বিভু বানরপতি। 

কে এমন কথ! বলে সংপ্রতি ॥ 

ইঈশ্যর্য যষদত মোহিত মনে । 

তুশ্চ জ্ঞান করে সকলঙজজনে।। 

এমত বন তব ব্দনে। 

তুমি ভুবি মহামতি গুজনে ॥ 

তুমি ধন্য অন্ত জন এমন । 

নহে নহে জান্তে বালিনন্দন ॥ 

হেন অল মহারাম শস্ততি। 

অবশ্য হইবে তব উন্নতি ॥ 

গুন্দরকাও 

5 পপি শিপ 

তোমার অন্থজ্ঞ! শীরত ধরি। 

তথা শে শুগ্রিব কপিকেশরি ॥ 
শুন কথ! তথ গুসিত্র করি। 

গমন করিব সকল হরি ॥ 

কিন্তু তুমি জ্দি চল তথাত। 

সদয় কপিশ হবে তোমাত | 

তবে আম! সবে হেন বচম। 

বর্সিতে উচিত নৃপনন্বন ॥ 

এহিমত জত কপি তখন। 

বলিল বচন অদিন মন ॥ 

হরি সকলের এমত বানি । 

শুনিয়া বালির তনূজ মানি ॥ 

অঙ্গদ বচন বলে তখন। 

বিলক্ষন আমি করি গমন ॥ 
এহি বলি বলি চলিতে মনে। 

আকাশ লজ্ঘিলল শুউক্রাবনে ॥ 

অবনী তেজিয়া গগনপথে। 

চলিল অনিলবেগেতে দ্রতে ॥ 

এমত নিরেখি সকল হরি । 

চলিল গগন গমন করি ॥ 

কম্প করি ধরা ঝম্প করিয়]। 

চলিল অনিল বেগে ধাইয়া॥| 

জন্রবলে চলে জেন পাশান। 

তেমতি শুগতি করি প্রধান ॥ 

চলিল বানরপুঙ্গব তৰে। 

জলদ নিনাদ করিয়া শবে ॥। 

তবে সবে গুতাওবে তথন। 

গগনগমনে করি গমন ॥ 

নিরদ্নিনাদে নাদি বিপুল। 
চলিল লম্কুল কপির কুল ॥ 

জেন ঘন খন ঘন পর্য যন । 

সেহি প্রায় কপিগন তরুন ॥ 



১৬২ 

ইতি ভ্রীগুনরাকাণ্ডে বচন । 

মধুবন হনে কপি গমন || 

সপ্তসষ্তী ১ সর্গ পদ বিরাম। 

জপ মন সদা শ্রীরাম নাম || 

শীহরেন্া ভূপে কহিছে মন। 

রাম বলি মুখে ডাক সঘন ॥ 

শসা জীপ 

[উনসপ্ততি সর্গ ] 

শুবিপুল কপিকুল সম্ূল হইয়া! 
সে নকল মহাঁবল আইল ধাইয়।! 

চেন জাঁনি মহামানি মানিয়া মঙগল। 

সানন। অন্তরে পরে সেজে মহালল।। 

সোকে ছঃখে ছুষখান্িত চিত অনুক্ষন। 

রথুকুল্মনি পেন্স রাজ্ষিবলোচন ॥ 
তাঁক মিষ্ট বাক বলিবাঁক লৈল পরে। 

আনন! অন্তরে ধিরে ধিরে কাপস্থরে || 

হে হে বাম গুনধাম কল্যান তোমার। 

বোস্ত ঘুচি শুন্ত হও বচনে আমার || 

অঙ্গদ উচ্ছাহে আমি জাঁমিলাম মনে। 

অস্টেশনে সন্দ্শনে। হৈছে সিতা শনে ॥ 

মঘ আজ্ঞ! পালন না করি হরিগন। 

আমার নিকট নারে আশীতে কখন ।। 

অঙগদ সঙ্গত জত রত কপিগন। 

কি শক্তি ধরয় এখা করিতে গমন।! 

অ্দ পরম মদবস্ত সম্তমতি। 
জুন্ধ শিক্ষা করিয়াছে গিতশ্রম অতি ॥ 

জদ্দি সে অকুতকন্্া হইলেন হয়। 

তষে মোর নিকট নাশীতো শুনিশ্চয় ॥ 

পিপি সিন পাশে 

১ অইযঠি লেখ! উচিত ছিল ২ বাধসায় 

-শাশাীীটটিটশিট 

পাশা শি শী শী 

জদি বা আশীত জিতশ্রম মম স্বানে। 

শুদিন অন্তরে অতি মলিন বয়ানে ॥ 

ন! দেখি সে রাকাঁচন্ত্রমুখী জানকিরে। 
পিতৃ পৈতামহ কৃত বন শুরূচিরে ॥ 

অনুপম মনোরম মম মধুবন। 

কি সক্তি ধরয় করিবার বিদ্বংশন ॥ 

কোশল্যানশ্দি-বর্ধন রাজিবলোচন। 

মানশ শোকক তেজ হে বিধুবদন || 
অঙগদাি অপ্রমাদি অবিশাদি স্দ।। 

অব্ঠ দেখ্যাছে তার1 তোমার প্রমদ] ॥ 

কিন্তু একার্ষ্ের ধার্ধয কর্থা হেতু শার'। 

হনুমান জ্ঞানবান বিনে কেবা আর ॥ 

এ প্রকার কর্ম সাধিবার হেতু সা?। 

হন্থমান বুদ্ধিবান বিনে নাহি আর ॥ 

এজে কপিগণ জত অঙগদ সঙ্গ 

অতিশয় দর্পচয় করি উচ্ছাহত ॥ 

বমগণ বিভঞ্জন করিলেন শুখে। 

মধুগন বিভঞ্জন করিল কৌতুকে | 
কার্য ধার্যয না করিয়া বানর শব।র | 

অন্ুপষ পরাক্রম না হইতে তার ॥ 

বনবিদ্ধংশন আর মধুর তক্ষনে। 

জানয়াছি আমি ফ্রব আপনার মনে ॥ 

এ সকল মহাবল দেখি জানকিরে। 

আইশে শবে মহোতসবে আমার গোচরে ॥ 

শুনহ রাঘব তব এ কার্য সাধন। 

করিয়াছে বিজ্জশিল পবনমনদন ॥ 

অতি শৌর্জবন্ত বির্যযবস্ত সম্তমতি। 

শৌর্য ষ ব্যেবশায় ২ কার্ষা সাধিছে সংপ্রতি ! 

অতিশয় ডেজোময় পবনতনয়। 

ছিতিয় শুর্ষেষর সষ মহাতেজোময় 

সপ পিপিপি 



জে কার্যত জাঘুবান জানবান বির । 

মন্ত্রনাকোবিদ সাস্ত দবাস্ত মহাধির || 

জে কার্য যত অঙ্গদ মাক্গতি মহামতি। 

প্রানপনে অধিষ্টতা হয়াছে সংগ্রতি ॥ 
সে কার্ধয অধার্ধয হও! অতি অশস্তব। 

বিমত কিমতে তার ছবে মহোত্তব | 

অতঃপর বিবরন করহ শ্রবন। 

তোমার বিরহি বৈদেহির সন্দর্শন ॥ 

করি হরিগন তুষ্টমন হয়া শবে। 

আসিতেছে মম স্থানে পরম উচ্ছবে ॥ 

ইথে চিতে বিপরিতে নাহিক সংশয়। 

আমার এ কথ! শার জান মহাশয়।। 

সে সময় সদাশয় পবন্নন্দন। 

কিশ-কীন্দাক প্রতি গমনক করি গন ॥ 

বষ্টমতি হৈছে অতি মাঁরাতি তখন। 

আর আর শুহ্র্ধার মহাকপিগন || 

কিলকিল সবে স্তব্ধ করি প্রনিগনে। 
আশিতেছে কাছে জ্রুতে গগনগমনে ॥| 

আকাশ বিদিশ দিশ সে দঝে পুরিল। 

রাম সঙ্ষে গুগ্রিব তা সকল শুনিল ॥ 

বিবসব্ধ সিংহনাদ্র মহা কোলাহল । 

শুনি অতি হর্শে সে শুগ্রিব মহাবল || 

অতি স্থূল বিপুল লাঙ্গুল কারয়। | 

বান বিকাশী হাশী রহিল চাহিয়া | 

অঙ্গদকুমার আর মারতি দুর্বার 

নবাঁকাঁর অগ্রে করি হরি পরিবার ॥| 

শ্রীরামদর্শনে আকিত্থায় সধুদায়। 

কপিবল অবিকল লকল নিলায়।! 

শুগ্রিব-আলয় সে সময় প্রবেশীল । 

সুন্দর কনরে কপিন্দ্রক নিরেখিল | 
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অঙ্গ গ্রযুখে শুথে শুপ্রসয় মুখে। 

হঃমতি হয়! অতি পরম কৌতুকে ॥ 
শুগ্রিব রাজার আর শ্রীরামচরনে । 

পড় প্রনামিল অতি সাননদিত মনে ॥ 

পবনকুমার বির শার শুহুর্বার | 

গ্রথমেতে প্রনামিল চরনে রাজার | 

কমলনয়ান বিধুবয়ান রামেরে। 

তুষ্টমনে প্রদামিল ভক্তিপুরঃসরে | 

প্রয়োজন সিদ্ধা ইছা জানিয়া৷ তখন। 

গুগ্রিব রাঞ্জন আর গ্রাম লক্ষন|| 

পরম আনন্দে তিনজনে সে সময়। 

প্রিতে সন্ত হনুমন্তে জিজ্ঞাশা করয় ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকণে শুগ্রিব বচন। 

আট সমী সর্গগ পদ ছেলবিক্লামন ॥ 

শ্রীহরেন্্র ভূপে কমু ছাশেন সমন। 

ওরে মন নিরেখিয়! তব আচরন ॥ 

এহি ভাবে দ্বিন জাবে অধম তোমার | 

সমুচিত হিত না শুনিলা ছরাচার ॥ 

হও পু্নকাম রাম নাম বলি মুখে। 
সমনেরে ফাকি দিয়] ত্রান হও শুথে | 

[ সপ্ততি সর্গ ] ্ 

কগিগন হ্বষ্টমন আনন্দে মগন। 

গ্রশ্রবন মহামহিধরেত তখন ॥ 

গুন কথ] গিয়া তথা গতব্যেথা শবে । 

অঙ্গদ্রক অগ্রে করি হরিগন ভবে ॥ 

চার্গ্রিব গুগ্রিবার ১ জীরাম লঙ্ষনে। 

অবনি লোটায়! কাছা প্রনামি চরনে ॥ 

সপ পপ শি শা 



সিভার বেত্তাস্ত জছ্যপাস্ত কথাগন। 

কছিবার আরস্ভিল হয়। তুষ্ট মন্ ॥ 
বাধনীত্তম্পুরে জে প্রকারে পর্য যটন। 

বাক্ষশী সবার আর অপার তর্জন | 

পবনকুমারের রাবনের সম্ভাশন। 

রাষন অবজ্ঞ। আর কৈল বিজ্ঞাপন ॥ 

অ[মাত কিম তার স্দৃভাব অথন। 

তাৰ বিবরিহা ১ কছ জত কপিগন ॥ 

রাষধানি শুনি মানি বানর সকল। 

বলিল তখন শুন রাম মহাবল | 

সিতার ব্বেব্বাস্ত আগ্ঘপাস্ত কথা জচ। 

হল্গুযান জঞানবান জানেন সমস্ত | 

কপিগন হেন জি বলিল তখন । 

তধে মহোৎমবে বির পবনননদীন ॥ 

বলিতে লাগিল সিইশীল মহামানি। 

গুন রাম গুনধাম প্রতু ধমুষ্পানি ॥ 
লে গ্রকারে তাহার আমার সম্তাশন। 
জে প্রকারে মম সঙ্গে সিতা সন্দর্শন ॥ 

কাকুন্ত ২ হইয়। শুস্ত করহু শ্রবন। 

বিস্তািয়া বলী পরত বিবরনগন ॥ 

পবনপথেতে আমি অত করি গতি। 

সত জোজনায়ত সে পারাবার অতি ॥ 

কপাধার পারাবার হুয়া পার পরে। 

সিত! অন্তেশনে আমি আকুল অন্তরে ॥ 

চললাম গুনধাঁম তব নাষ লয়! । 

সত জোজনায়ত সাগর পার হয়া॥ 

দুরাখা। ভূর্য হয় সে জে রাবমভবন। 

লঙ্ক। নাম অস্থপাম সে ধাম শোঙন ॥ 

দক্ষিন ছে জলধির দক্ষিন তিরত। 

সে নগর মনোহর ইঞ্জালম্বত ॥ 

ূ 
সেহিখানে নানাস্থানে করি পর্ধ ঘটন। 
গুনজিত। সিত। লনে ছেল সন্দর্শন ॥ 

অনিন্িত। শুবিনিতা বনিভা। তোমার । 

তব প্রায় সমুদ্বায় আচার তাহার ॥ 

তব হেতু পুন্যসেতু সে সিদ্ধি উত্তম! । 
রাজার নদ্দিনি জন্মশৌভাগিনি বাঁমা ॥ 
শুখচিতা ৩ সেজে সিতা দুৃহিতা রাজার। 

রাক্ষশীমধ্যত বাশ হইছে তাহার ॥ 

ভিশন] দ্শন অতি তিশন। বয়না । 

রাক্ষশী সকলে অতি হৈছে তর্জমানা ॥ 

শুথদা আমদ] সে প্রমদা নাম বনে, 

রাক্ষশীরক্ষিতা সিতা দেখিল নয়নে । 

দুঃখে কাল জাপে পরিতাপে সে ছুঃখিনি | 

বাশ করে রক্ষঘরে তব নিতঘিনি ॥ 

আর তার অবস্থার অপর কখন। 

কত কব অগ্রে তব রাঁজিবলে-১ন 

একবেনিধরা চুমি হিনা দিন! মতি । 

তর পরারন। সে নন! ৪ সদা অতি ॥ 

ধরন্ছুহিতা করে ছুহিতা শয়ন। 

বিবন্ন হয়াছে তার শ্রীঅঙ্গ শোভন ॥ 

হেমন্তাগমনে সম্ত জেন পদ্ম বন। 

মলীন হয় অতিশয় না রহে শো” ॥ 

বাবনত রত তার মত নহে রাম। 

মরণে নিশ্চয় করিয়াছে মনোশ কাঁম ॥ 

হে কাকুন্ত নহে শুস্ত অগুন্ত পতত। 

তোমার নলশা শুলচন! অনব্রত 1 

অতি কষ্টে শ্রেষ্টে আমি অপষ্টে ভখন। 

লিতাঁলয় সে সময় হয়া প্রবেশন ॥ 

সে দেশ গ্রবেশ ছয়। আমি সে লময়। 

আরোহিয়া শী'সপের তর শুদ্ধ হয়| 

১ বিবরিয়! ২ কাকুৎস্থ ও হুথে অত্যন্ত ৪ ললন। 



সুন্দরকাণ্ড 

ইক্ষাকুবংশের জত গুকুতি কিনে । | 
বারদ্বারি জি বলিলাম গুবচনে।। 

কতমপি ১ বিশ্বাশ জন্মায়া সে সময়। 

বলিলাম আগ্পাস্ত জে ব্রেত্তাস্তচয় ॥ 

অর্থসিদ্ধিহেতু জত জত কথাগন। 

জানকিচরনে করিলাম নিবেদন ॥ 

শুগ্রিব সছিতে আর তোমার প্রনয় ৷ 

নিবেদন করিলাম জত কথাচয় ॥ 

এ সকল শুমঙ্গল কথন শ্রবনে। 

সতি অত প্রীত লভিলেন নিজ মনে ॥ 

তোমার মিতার জেবন্ধান শুবিনয়। 

কি কহিব তব অগ্রে রাম দয়াময় ॥ 

জে প্রকার ভক্তি তার তোমার চরনে। 

কোনধানে নয়ানে নাহি দেখ হেন জনে ॥ 

এ'প্রকার সিতার বিচার করি মতি। 

দ্ূরশন করি তার শুনি শুভারতি ॥ 

জনকনন্দিনি জন্মশৌত।গীনি শতি। র 
উগ্রতপন্থীনি তেক্শ্বীনি তিনি অতি ॥ ূ 

উগ্রতপযুক্ত ভক্ত অনুরক্ত তব। 

তোমার চরনে মন রাখি অশম্তব ॥ 

তুড়ব্রত রত হয়া সতত তাবিনি। | 

ভাঁবিআছে ভাবি ভাঁৰ তব প্রাপ্ত তিনি । 

এছি বলি মহাবলী তবে সে কালত। 

দিগুবন্ত অত্যন্ত গুন্বর স্বরূপত « ূ 

সিতার সে চুড়ামনি মনিক তখন। 
রামকরে দিল পরে পবনস্নন্দন ॥ 

| 

পুটপানি হয়া বানি বলিল তখন। ূ 
শুন রাম গুনধাম রাক্ষিলোচন॥ ূ 
রাক্ষশী সকল মধ্যে বিকল অন্তরে। 
নেত্রনিরধারা শারা কম্পিত অধরে ॥ 
বায়ুক্র্ধ কন্ঠা অতি উৎকনৃঠ। অন্তরে | 
আমাক বলিল সতি গদগণদ শ্বরে! [ 

১ কখমপিষ্” কোন ও প্রকারে 

১৪ 

১%৫ 

হে হে কপি কামরূপি গ্রতাপী ছুর্যযয়। 
কপিশ্বর রামসথা সদা সদাশয় ॥. 

আর গুনাধার বির শার রঘুবরে। 

মম প্রাননাথ সে জে অযোধ্যা-ইশ্বরে ॥ 

বলিবা বলিব মম হুশক নিবেদন। 

দেখিলা অখিল ছুঃখে পবননন্দন ॥ 

রাক্ষশী সবার আর অপার গর্য যন। 

শুনিলা দেখিল৷ বির পবননন্দন ॥ 

ছরাচার রাবনের ভিশন গর্ধ যন। 

শ্রবণ করিল! বির পবনন্ন্থন ॥ 

ওহ যন দশানন রাবন পামর। 

আমার জিবন হেতু ছুষ্ট নিশাচর ॥ 

দুই মাশ কাল হুট করিছে সময়। 

তাহাও জাঁনিও তুমি পবনতনম়্ ॥ 

এছি মনি রঘুমনি করে সমঃপিবা। 

আগ্ঘপাস্ত সমস্ত ব্রেতাস্ত নিবেদিবা ॥ 

শুগ্রিব শুনয় জেন মম দুঃখগন। 
এবন্কানে রামস্থানে করে নিবেদন ॥ 

এহি চুড়ামনি মম পরিক্ষা কারন। 
রাম করে চির্ন তরে করিব! মর্পন। 

মহাসভ্ত তব দত্ত এ জে চুড়ামনি ॥ 

জে মনি ধারনে ঞিয়ে রামের বিরহিনি ॥ 

মনঃটিল! দিয়। দিয়াছিলা জে তিলক । 

তাহাক শ্বরণ কর অজোধ্যানায়ক ॥ 

নিজ চিন্তে ম্মরিতে বলিছে সিতা শঠি। 

আমাক বলিল না পাশরিব মারূতি ॥ 

শুন বাযুণ্ডত গুনজুত ছুতবর | 

নরব্যাত্ব রাজিবলোচন ধন্ুদ্ধর ॥ 
এহিমতে রামাগ্রেতে বিবিধ প্রকারে । 
বিজ্ঞাপন করাইবা বলিছে আমারে ॥ 
কপি শুন আমি পুন একমাশ মান। 
ধারন করিব দেছে আমার এগ্রাণ ॥ 

সোশাল পপি চি 
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রাঁবন কিন্করি নিশাঁচরির মধ্যত। 

ছুই পক্ষ কাল জদি হয়ন বিগত ॥ 
না বাচিব আমি রাম স্বামির বিহিনে। 

এহি রূপে ছুঃখকুপে ডুবি দিনে দিনে ॥ 

€ে হে রাম গুনধাম শ্যাম কলেবর। 

বৈদেহি ব্রত্তাস্ত সাস্ত শুনহ অপর ॥ 

উত্তর দিশত চিত্রকুট পর্বভত | 

তার পাযুলে স্থলে পাঁশাঁনতলত ॥ 

মাংশলুভি ছুষ্ট কাঁগ আমাক পিড়িল। 

হেন দেখি হয়। ছৃখি শ্রীরাম কুপিগ ॥ 

এঁসিক মন্ত্রক পরে করি উচ্চারণ । 

ইশিকাক কাঁগ প্রতি করিছে ক্ষেপন ॥ 

সেকি কথ। রাম তব না হয় শ্বরন। 

তোমার বিশ্বাশ হেতু বাঁলছে এমন ॥ 

এহি বলি সোকাকুলি ললিত সুবেশা। 

বিধুমুখি বধু তব বিগলিতা কেশ ॥ 

হা রাম রাম বলি করিল ক্রদ্দন। 

বিলাপ করিয়! রাম তব গুন গন ॥ 

বিদিন্ন আমার মন সে ক্রন্দন শুনি। 

কথমপি স্থির করিলাম রঘুমণি ॥ 

ছঃখে নিমজিয়া অতি নিশ্বাশ তেজিয়া। 

বলিল বচন গদগদ ভাশ! দিয়! ॥ 

মারি ছুরাঁচার পাঁপমতি দশাননে । 

অশুর পরম ক্রু দারাহারিজনে ॥ 

বধি গুননিধি সাধি আপনার কাম। 

গুমধাম নিজ ধাম লৌক মোরে রাম ॥ 

ধর্মজ্ঞ। জানকি মোরে বোলে এহিমত | 

বাবনাস্তষ্প রে সে অশোক কাননত ॥ 

সকল ব্রেত্তান্ত আছ্যপাস্ত কথাগন। 

গুনধাম রাম করিলাম নিবেদন ॥ 
শাপলা পিসী পপ ীপিল পাপী পপ পপপপীপাপপ পাপ 

১ অভিজ্ঞান * সত্তর সর্গ লেখা উচিত ছিল 

রামায়ণ 

সকল প্রকারে চিত্তদারে চিস্তি এবে। 

পাঁরাবার পার হেতু চিস্ত। কর শবে ॥ 

জে প্রকারে নদনদিপতি সাগরক। 

পার হই অবিকলে অজোধ্যানায়ক ॥ 

কপি শন্ত অগ্রগন্ত দন্যকনা পায়! । 

পাঁরাবার হয়! পার লঙ্কাদার জায়! ॥ 

ভূজবলে অবিকলে রক্ষদলে মথি। 

মারি তব নারি-হারি রাবন ছুর্মতি ॥ 

সিতাঁর উদ্ধার করি প্রভূ সিতাপতি। 

হৃষ্টমনে অযোধ্যাগমনে কর মতি ॥ 

ইহ!র উপায় চিন্ত। কর রঘুপতি। 

বিলন্বে কি ফল সিদ্ত্রে করহ সংগ্রতি ॥ 

মারূতির ছেন বানি শুনিয়া তখন ॥ 

রাজিবলোচন রাম অনুজ লক্ষন ॥ 

মহারাজা মহাঁতেজা শুগ্রিব অপর। 

আর আর বলিয়ার বিস্তর বানর | 
সর্বজনে দুঃখ মনে করিল ক্রন্দন । 

মারূতিবদনে শুনি সিতাছ্ঃখগণ ॥ 

লোঁচনে মোচন করি সোকময় বারি । 

কিছু শুস্ত হয়া তিন মহাধ্দধারি ॥ 

মারূতিক প্রতি অতি গ্রীতিমতি হয়া। 

সাধু সাধু বলি রৈল প্রশংশ! করিয়! ॥ 

বায়ুণ্ডত গুনজুত অদ্ভুতবিক্রমি। 
জথাক্রমে ক্রমে সেকালত জিতশ্রমি ॥ 

আগ্পান্ত সকল ব্রেতাত্ত নিবেদিয়া। 

রহিল অনিলম্থত মৌন আচরিয়া ॥ 

ইতি শ্রীনুন্দরাকাণ্ডে বালক বচন । 

অবিজ্ঞান ১ হেতু চূড়ামনি সমর্পন ॥ 
উনসহত্তরি * সর্গগ হৈল বিরাম। 

তেঞ্জ মন আন কাম জপ রামনাম ॥ 



শিব রাঁম নাম সদ| রটনা রশনা। 

অলশ তেজহ মন বিষয়ি বাশন! ॥ 

দিনে দিনে দিনের দস্তথা ১ ন। ভাবিয়া । 

মন তুমি মন্ত কিশে কি শুথ পাইয়া ॥ 

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে ডাঁকে ছুর্বাদলশ্ঠ।ম। 

অস্তিমে অস্তরে দেখ! দিয়ো ওহে রাম 1 

[ একসপ্ততি সর্গ ] 

শুমতি মাকূতি রঘুপতিত নিশ্চয় । 

জগ্যপি বলিল জানকির ছুঃখচয় ॥ 

আর তার পরিক্ষার কারন তখন। 
দিল চূড়ামনি বির পবননন্বন ॥ 

বিশ্বাস জন্বিয়া অতি নিশ্বাস তেঞজিয়া। 

জ্ীরাম লক্ষন হিয়া ঢুষ খে বিদ্বারিয়া | 

সোকমনে দুয়োজনে করিল ক্রন্দন । 

জানকির গুনগন করিয়! শ্বরন ! 

বারম্বার চিন্ন তার মনিক দেখিয়া। 

অতিসোকে বিদিন্ন হইয়া রাঁমহিয়! ॥ 

ধার! শার! নেত্রনিরধার! অতিশয়। 

লোঁচনে মোচন করি রাম দয়াময় ॥ 

বাম্পবারি গুনধারি নারিল বারিতে। 

ছুযখে শোকে ব্যাকুল হইল মেকালতে ॥ 

কতমপি ২ ধর্জ ধরি করি চিত্ত স্থির। 

হনুমানে সম্বোধিয়া বলে রঘুবীর ॥ 

শুন গুনবস্ত সন্ত হন্ছমন্ত বির। 

বতশ্বহারা হইলে ছুঃখ জেমত গাঁভির ॥ 

১ দৈস্ত ২ কোনও প্রকারে ৩ তোমাকে নাকি 

সুন্দরকাওড ১৬ ৭. 

জেন তারে ছুরে জানি মানি দুংখ অতি। 

শ্নেহে সম্ত সেজে গাভি আকুল ভবতি॥ 

পুন্যকায় সেহিপ্রায় আমার অখন। 

বৈদেহির রূচি রমনির দরশন ॥ 
মনি দেখি আমি হুংখি পবননন্দন। 

মনে করি প্রানে মরি না রাখি জিবন ॥ 

শুন গুন্বস্ত সস্ত ছুরস্তদলন। 

জানকি তোমাক নিকি ৪ এমত বচন ॥ 

বলিয়াছে তব কাছে পবনকুমাঁর। 

মনির ব্রেত্তাস্ত আস্তপান্ত সমাচার ॥ 

আমার সপুর শুর দশরথ রীয়। 

বধুকালে এহি মনী নিয়াছে আমায় ॥ 

একজে মশীরত্ব রত্বাকরসলিলত | 

জন্মিয়াছে মারূতি জানিব। সরূপত ॥ 

হরি হয় দয়াময় অতি তুষ্টে সস্ত। 

রাজাক দিষ্ছে মনি মহ! তেজবস্ত | 
আজি আমি সে মনি করিয়া দরশন। 

সোকে অতি মোর মতি দহিল অখন ॥ 

মণিদরশনে মনে হৈতেছে আমার। 

জে প্রকার দেখা হেল আমার পিতার ॥ 

সোকানলে কলেবরে দাহ করে অতি। 

বাক্যবারি সে অনলে সিঞ্চ হে মারূতি ॥ 

গুন গুনবস্ত সন্ত পবননন্দন | 

ইহাত অধিক আর কোন হুংখগন ॥ 

গুনজিতা শিতা প্রানসমা অনুপমা । 

প্রিয়শী আমার প্রানাধিকা মনোরম ॥ 

কিন্ব। সতদলসরৎচন্দ্রনিভাননা। 

নিন্দি ইন্দিবর চা আয়তনয়ন। ॥ 

তাক নহে দেখি আমি নয়ন-অগ্রত। 

কেবল মনিক মাত্র দেখি একালত ॥ 

পপ িঅপ্পস্এিনজ 



১৮ 

গুন গুনালয় বাযুতনয় শুমতি। 

প্রান জদ্দি বাচে মম এ দুঃখে সংগ্রতি॥ 
তবে সে বাচিবে প্রানে জনকনন্দিনি। 

জানিবা মানিব! এহি সার মহামানি ॥ 

কপি শুন আমি পুন বিনে জানকির। 
না পারি রাখিতে প্রান অস্থির শরির ॥ 

শুন গুনবান হমুমান জ্ঞানময়। 

জে স্থান্ত মম শ্রীয় গ্রীয়শি আছয় ॥ 

সেহি স্থানে মোরে লও পবননন্দন। 

নৈলে রাম মৈলে কি হইবে দরশন | 

মমাধিন| সে নবিনা বিনা! এ জিবন। 

মুহ্ুতেক মাত্র নারি করিতে ধারন॥ 

নয়নের তারা হারা হয়৷ জানকিরে। 

স্থির করিবার নারি আঁপন সরিরে ॥ 

কোথ! সে সরদচন্ত্রমুখী মোর গ্রীয়!। 

একাকিনি শুদুষখিনি আসন ব।চিয়া 

নিশাচরে পরিবারে কি প্রকারে শতি | 

নিবাশ করয় ভয়বাকুলিতা মতি ॥ 

মেঘে আচ্ছাদিত জেন সশি না শোঙয়। 

সেছিপ্রায় মম প্রিয়া রাক্ষশ-মালয় ॥ 

রাবনকিন্করি নিশাচরি পরিবারে । 

সতি সিতা না শোভয় তেমত প্রকারে ॥ 

হে হে গুনাকর কপিবর বির ষধর। 

কি বলিছে মোরে সিতা মধুর অক্ষর ॥ 

সে সকল মহাবল কহ বিবরিয়!। 

তবে সে জিবন মম বাচয় শুনিয় ॥ 

গুন গুনবান হন্মান বামুশ্ডত। 

মম ত্রীয় প্রিয় সে জে জানকি প্রস্তত।। 

আমিহিন ১ হয়] দিনা সে নবিনা শতি। 

মধুরভাশিনি গুমধুর কি ভারতি ॥ 

১ আমাহার! ২ একসত্তর লেখা উচিত ছিল 

রামায়ণ 

মম প্রতি সে জুবতি অতি ছুঃখমনে। 
বলিয়াছে তব কাছে সজলনয়নে ॥ 

সে সকল বল মহাবল বিবরিয়া। 

কিঞ্িত লতিব গুভ্ত সেকথা শুনিয়া ॥ 

ইতি ই্রশুন্দরাকাণ্ডে বাল্সিকরচন। 

রামপরিবেদন সর্গেগর সমাপন ॥ 

সহত্তরি ২ সর্গগ পদ ছৈল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপরাম নাম॥ 

শুহরেল্্স ভূপে কয় রাম দয়াময়। 

রক্ষা কর এবার ছুর্বার জমভয় ॥ 

| দ্বিসপ্ততি সর্গ ], 

সিতার ব্রেত্তান্তগন জথোচিত নিবেদন 

করি হরি পবননন্দন। ৃ 

আর বার বলিবার লাগল ব্রেত্াস্ত তার 

গুনাধার কপিন্ত্র তথন ॥ 

পূর্বের ব্রেতান্তগন শ্রবনে ক”. মন 

চন্দ্রানন রাঞিবলোচন। 

তব সহ শঃনত সে ।বজন গহনত 

সে কালত জেন বিবরন ॥ 

তাহা শুন গুনধাম রাজিবলোচন রাম 

তব বামপার্শে শে শ্ুন্দরি। 

তন গ্রীয় গ্রীয্ণশিনি রাজপুত! সৌভগীনি 
শুলচণী সঞ্ভার উপরী॥ 

সে সময় ছুরাশয় এক কাক শুতুর্যযয় 

 শুনির্ভয় নিকটে আশিয়!। 



ছুন্দরকাগ ১১৯ 

[নকির স্তনাস্তরে অতি প্রথর মধরে | কোনজন শুদুর্য যন কড়া ৩ করে গ্রানধন 
ক্রোধাস্তরে বিদার করিয়া ॥ বিদারণ করি তব হিয়া। & ** * 

ন রাম কৃপ।ময় তুমি ছিল! নিক্রাময় ; এহি বলি গুনধাম রাজিবলোচন রাম 

অতিশয় অলশের বশে। তমুন্তাম ইতন্তত বন। 

তাসঙ্গে কুশীশনে সয়নত দুইজনে ; নিরক্ষন কর পরে অতিশয় কোপাস্তরে 
সে কাননে হে মহাপুরূশে | গুনধরে করিয়া তর্জন॥ 

নকির স্তনাস্তরে অতি প্রতথরনথরে | পে সময় সদ্দাশয় নিরখিতে বনচয় 

ক্রোধতরে বিদ্বারি বায়শ। শুদুর্য য় এক কাগবর । 

[কা সব্দ ঘোরতর করি কাক শুছুশকর ' চধুয়ে রূধির তার সে বায়শ দুরাচার 

স্থানান্তর হইল ছূর্য যশ ॥ নাহি জার প্রানি জে অপর ॥ 

দ জে চার্ধবগগির অঙ্গে চঞুঘাত ১ করি রঙ্গে | তাক করি বিপকন হৈল! অতি রষ্টমন 

সিতা অঞ্ে বেদন! জন্মায়! । দে তখন তব অভিযুখে। 

এন পুন ছুরাচার বিদারয় বাঁরঘার | জলে বশীসেঅদ্ধশী আছে কাক আমরশি 

দেহে তার কাগ ২ গাপকায়া ॥ তু ঘশি পরম কৌতুকে ॥ 

কাগ রাগ করি, অতি বিদায় প্রতি প্রতি | দেখিল। অখিল নাথ তুমি তারে সে বেলোত 

রঘুপতি তুমি সে সময়। 

ধাগিপা নিষ্াত হনে তেজিয়া শয়ন আশনে 

্রস্তমনে কোপে অতিশয় ॥ 

উঠিল! মর্জাক ছাড়ি তুমি প্রভু ধর্শধারি 

শুবিচারি সিতান্তনান্তরে | 

দেখিলা অখিলপতি ব্দার হইছে অতি 

তব সতি হৃদয় নখরে ॥ 

দেখি ছুখি হয়! অতি তুমি প্রতু রঘুপতি 

কোপমতি হয়৷ অতিশয়। 

স্পলম দর্ঘকরি কুপি তুমি গুনধারি 

ক্রোধ করি বলিল তর্য হয়| 

নিতাক সম্দোধি বানি বলিলাহ! মঠামানি 

কহ বানি জানি বিবরন। 

প্রথর নখর দিয়া কে বিদারিল হিয়া 

কহ শ্ীয় দ্বরূপ বন ॥ 

১ আধাত ২ কাক ও ত্রীড়। 

পা পপিপপপপীপপাসপাসসদিা পাপা পপি 

অকল্মাত পাদপ-উপরে। 

মে জে কাগরূপধর, ইন্্রণুত মাঁয়াকর 

মহাডরে গেল বনাস্তরে ॥ 

সমিরন সম গতি তুমি করি রঘুপতি 

কোপে অতি তবে শে শময়। 

কোপ দুষ্ট অতিশয় তারে কেল সেসময় 

দিয়া ভয় জত প্রানিচয় ॥ 

তাহার বধের হেতু সে কাঁলত গুনশেতু 

নিশ্চয় করিল! নিজমনে। 

ইশিকার সরাশন পরে করি করাশন 
নিজজন করি শরগুনে ॥ 

ক্ষেপিলা! ইশিক! শর অতিশয় তেজধর 

জমঘর তাহাক প্রেশীতে। 

দিপ্ত কালানলবস্ত মন্ত্রপুত মহোদত 

সেকালত চলিল তরিতে ॥ 



2৯০ 

সে বঝায়শ বরাবর চলিল সে ঘোর শর 

ভয়ঙ্কর ক্ষয়হ্কর তার । 

দর্শর গরহর বায়শ-অন্তককর 

বহিধর অগ্রভাগ জার 

" হেন দেখি পায় ভয় সেজে কাক ছুরাশয় 

সেসময় কৈল পলায়ন। 

পলায়নপরায়ন শে বায়শ হূর্য যন 

গ্র।নধন রক্ষণ কারন ॥ 

মন্ত্রুত সে জে বান তাহার পাছে প্রয়ান 

বিছ্ামান করিল তোমার । 

ইঞ্দ্ের লোকক প্রতি সে কাগ করিল গতি 
দ্রতে অতি সে জে দুরাঠার ॥ 

সক্র দেখি বক্র শর অতিশয় পায় ডর 

রক্ষাঁকর ১ না হৈল তাঁর। 

পরে কাক ছুরাশয় অতিশয় প্রানতয় 

সে সময় চলিল আবার ॥ 

সোম গম বশ্তানর জক্ষেশ্বর পাশধর 

ব্ধর মহর্শির স্থানে। 

গেল কাগ সে মময় অতিশয় প্রানভয় 

রক্ষা হয় প্রান জেবন্ধানে ॥ 

জথ৷ জথ! কাক জায় তার পাছে শর ধায় 

কেহ তায় না পারে বাধিতে। 

মহাভয় দেবচয় ঘুরে সেকাকে ত্যাগয় 

রামভয় হৃদয় কম্পিতে ॥ 

তিনলোঁক পর্জোটন করে মে কাক হ্র্যষন 

প্রানধন রক্ষনকারন। 

তথাচ তাহার পাছে আইশে শর কাছে কাছে 

নাহি বাচে আমার জিবন 

এমত জানিয়া মনে _ গতি করে প্রানপনে 
সর হনে নাহিক নিস্তার । 

পপি 

১ আশ্রয়দাতা ২ অভয় ৬ ব্যর্থ 

রামায়ণ 

সি ই রী 

সক্তিহিন হৈল অতি মন্দ অতি.হৈল গণি 
ভয়মতি অস্থির নপার ॥ 

ত্রানকর্তা কোনজনে না হইল ব্রিভুবন 

প্রানধনে হইল নিরাশ । 

পরে মনে করে কাক ভজি গিয়া আমি তাক 

দেবে জাক বলে পিতবাশ ॥ 

অরন। মধ্যত তুমি সরন্যদায়ক। 

রঘুকুলতিমিরারি অযোধ্যানায়ক ॥ 

তব শ্রীচরনে লয়া স্বরন তখন। 

সেজে কাঁক আপনাক রক্ষাঁক কারন ॥ 

অবনিত অবনত হয়া সে কালত। 

তক্তিভীবে তব পায়ে করি দণ্ডবত || 

কাকুতি উকুতি করে ধরিয়া চরন। 

জিবন আশায় করে বারন মরন || 

দ্রয়ামগ তুমি তায় দয়ায় তখন । 

বধ্যক অবধ্য ২ দিলা রাজিবলোচন্ | 

ন্নেহে সন্ত দয়াবন্ত সন্তপীরমশী। 

কাকেরে বলিল অভি শুমধুর বানি !, 

হে হেকাক আপনাক রক্ষাক জ।গায়। 

আমার স্বরন লৈল কাক পাঁপকায়। 

অমোঘ এ মহাঅস্ত্র জানিব! ছুর্মতি। 

অন্যথা করিতে কার আছয় সকতি ॥ 

শুরাণ্ডর দানব মানব জক্ষ নাগ। 

না পারে হইতে তারা এ অস্ত্রের আগ ॥ 

অতঃপর হে খেঠর করহ্ শ্রবন। 

বের্থ ৩ না হইবে মহ] অস্ত্র কদাঁচন | 
এক অঙ্গ হবে তরঙ্গ অবশ্য তোমার । 

অস্ত্র হেতু এক অঙ্গ কর পরিছার ॥ 



তব বানি শুনি কাক হয়! হধ খন । 

অস্ত্রহেত দিল কাক দক্ষিননয়ন ॥ 

তবে তুমি অমিততেজশ জশময়। 

কাঁকের দক্ষিন নেত্র বিনাশী নিশ্চয় | 

সেষে কাক তোমাক তোমার পিতাপদে । 

প্রনমিল ছুমসিল তেজিয়া মানমদে || 

পরে কৃপাস্তরে কাকবরে সে সময়। 

বিদায় করিলা দিলা জিবনে অভয় |! 

কাকে তবে শুগৌরবে তোম।র চরনে। 

অন্ুজ্ঞ! লইয়া গেল আপন ভবনে !! 

হেন তুমি অমিতবিক্রমি মহাবল। 

তোমার অশাধ্য কিব! নর আঁখগুল ॥ 

হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোঁচন। 

অস্ত্রজ্ঞ জনার মধ্যে তুমি শ্রেষ্টজন ॥ 
কি কারন সিতার তারন কারন্ত। 

সমরত হত না করিছ রক্ষ জত ॥ 

সিতাঁর শ্রবন কর কাকুতি উকুতি। 

তব পদে নিবেদিছে জে শব ভারথি ॥ 

বধি রক্ষচয় লঙ্কালয় বিদ্ধংশিয়া। 

রঘুপতি আমাক লউক নেস্তারিয়! ॥ 
জার সনে ঘোর রনে বেগ সহিবার। 

না পারয় নাগ জক্ষ গন্ধব্বাদি আর ॥ 

শুরাশুর মরূদগন আর বিদ্যাধর | 

আর আর আছে জত অমর নিকর ॥ 

না ধরয় সক্তি জার সহ জুঝিবাঁর। 

অপার মহিম! জার ব্রিলোক বিস্তার ॥ 

কি কারন হেন জন তিখ নন শরাঘাতে | 

বিপুল রক্ষের কুল ন! মথে নিলাতে ॥ 

তাহ। জি নয় ধর্মময়্্ মহাশয় । 

প্রেশুক লন্কাক শ্রীলক্ষনে এশময়॥ 

১ সুখোচিত। 

বিপুল রক্ষকুল নির্ঘুল করিয়া। 
বিচক্ষন সে লক্ষন লৌক উদ্ধারিয়া || 
আর বলিয়াছে সিতা জনকনন্দিনি 1 

শ্রবনত মন কর রাম রঘুমনি ॥ 

মহাজিতশ্রমি পরাক্রমি বিজ্জবান । 
শ্রীরাম লক্ষন ছুইয়ো প্রবির প্রধান । 

নরব্যাপ্র বাহুসালি অমিততেজন্বী | 

অনিল অনল সমরে দুই জশশ্বী॥ 

শুরাশুরে জারে নারে -করিতে ধর্শনা। 

কি কারন অপেক্ষা! করয়ে সে ছজনা। || 

আর বলিয়াছে সিতা জনকননিনি। 

তাহা শুন গুনধাম রাম রঘুমনি ॥ 

দহি মন্দ নিজকর্ম নিন্দিয়। শুন্বরি। 

তব প্রতি কাঁকুতি করিছে শুমাধুরি || 

বুঝিলাম আমি কপি আপন অস্তরে। 

কি জানি দুশ কর্ম মম আছয়ে সত্তরে || 

এহি হেতু ধর্শমসেতু রাম দয়াময়। 

বারেক ছুঃখিনি জনে মনে না করয় || 

জাত ক্ষাত ধরাত সামর্থবন্ত অতি।ঃ 

রঘুকুলকলাকর রাম মম পতি ॥। 

পদসেবকিনি অভাগিনি ছুঃখিনিরে। 

করনাকটাক্ষে না হেরে রঘুবিরে ॥ 

এহি বলি সোকাকুলি ললিত শুবেশী । 

ক্রন্দন করিল বহু সিতা দির্ঘকেশী ॥ 

অনিন্দিত1 শুখচিত। ১ সিতা মহাশতি । 

তাঁর এপ্রকার আমি শুনিয়া ভাঁরতি ॥ 

পুনর্বার আমি তাক বলিলো বচন । 

শুন রাজকন্তা ধন্ঠা তেজ ছুঃখগন॥ 

গুনধাম প্রভু রাঁম তব শোকে অতি। 

ব্যাকুলে হেয়াছে অতি সম্তাঁপিত মতি ॥ 

সপস্্পপীস্পীপপন ০০০০ 



এহি সত্য বানি রামরানি হে জানিবা। 

আম।র এ কথা শার অরশ্ঠ মানিবা ॥ 

ছুঃখে অভিভূত গুনভুত রাঁজগুত। . 

তাঁর দুষখে অতি ছুষ.খি লক্ষন প্রন্তত ॥ 

কল্যানি শ্রীরামরানি মম বানি শুন। 

নিবেদনে অবধান কর লতি পুন ॥ 

অচিরে হুঃখের অস্ত হবে তব শতি। 

লহ্বাসঙ্গে মহামার হবে লঙ্কাপতি ॥ 

সেজে ছই নরব্যাপ্র বিক্রমি বিপুল । 
সমূলে রাক্ষশকুলে করিবে নির্মল ॥ 

তব সন্দর্শন অভিনাশী ছুইয়োজনে। 

লঙ্কালয় ভম্মময় করি একক্ষনে ॥ 

সবান্ধবে রাবনের করি মহামার | 

অবশ্ঠ করিবে রাঁম উদ্ধারি তোমার ॥ 

প্রভু রাম নিজধাঁম লইবে তোমারে । 
অতি সিগ্রে অনায়াসে বধি ছুরাচাঁরে ॥ 

আরবাঁর আমি তার কমল চরনে। 

নিবেদন করিলাম কাঁকুতি বচনে॥ 

শুন নিত অনিন্দিত। ছুহিত| রাজার। 

তোমার প্রত্যয় হেতু রাম গুনাধার ॥ 

জদ্দি গুননিধি চাহে চিন্লিত ১ ভোমার | 
তবে কি বলিব আমি অগ্রত তাহার ॥ 

এ কারন শ্রীরামের বিশ্বাস জন্মিতে। 

কোন প্রীতিকর বন্থ দিবে মোরে শিতে ॥ 

তব রানি মম বাঁনি শুনিয়া এমত। 

ইতস্তত নিরেক্ষন করি সে কাঁলত ॥ 

চিকুরে গ্রন্থিত বেনি সাপিনি আঁকার । 

বমুক্ত করিয়া সিতা অগ্রত আমার ॥ 

তাঁত হনে ছুঃখমনে এহি মনিরত্ব। 

মোর করে দ্বিল পরে করি অতি জত্ব ॥ 

১ চিহ্ু 

রামায়ণ 

সে মনি গ্রহন করি আমি সে সময়। 

দিতাপদে প্রনাঁমিয়। সাঁনন হদয় ॥ 

সিপ্র করি তব স্থান প্রস্থান কারন । 

করিলাম আমি জদি উত্রাবল মন ॥ 

তবে অতি গুনবতি সতি শিরোমনি | 

গমনে উদ্দত মম দেখি মনোস্ষিনী ॥ 

গদগদ বাকে সন্ত বলিল আমাক । 

হে হে মহাকগী শুগ্রতাপী শুন বাঁক ॥ 

ধন্য ধন্ত * * তুমি পবননন্দন । 

ভাগ্যবস্ত সম্মতি অতি শুভাজন ॥ 

জাত তুমি নাক্ষাত শ্রকমললোচন। 

নেত্র ভরি দরশন কর অনুক্ষন ॥ 

আর গুনাধার শুদ্ধচার জে লক্ষন। 
জাত সর্বক্ষন দেখ ভরি ছুনয়ন॥ 

তব রানি বানি শুনি আমি সেসময় । 

দাহ হৈল দেহ মোর ছুঃখবহিময়॥ 

বলিলাম ছঃথে অতি শুন শতি সিতা। 

মোর পৃষ্টে আরোহন কর অনিন্দিতা ॥ 

এহিক্ষনে গগনগমনে গতি করি। 

কিশ.কিন্দাক প্রতি লব রামের শুন্দরি। 

জণ| উগ্রতেজা কপিরাজা মহাশয় | 

আর গুনধাম রাম সদা দয়াময় ॥ 

বিচক্ষন লক্ষনে লক্ষিত উ্টনক্ষন | 

নিমিশমাত্রতে তথ। করিব গমন ॥ 

শুন মাতা লয়! তথা শ্রীরাম সহিতে। 

সন্দর্শন করাইব তোমাক তরিতে ॥ 

আমি জদি এমত করিলে! নিবেদন। 

মম বানি শুনি সিতা বলিল বচন ॥ 

হে হে মহাকপি শুগ্রতাপি গুনালয়। 

হেনমত ধন্ম লাস্ত্র সকল বাধয় ॥ 

বিটিউিজিতিলও রিল ািল 5 



দুন্দরকাও 
আমি ম্বইচ্ছায় পরপুরূশ সবার । 

অনপ্পর্শ নাহি করি বয়শে আমার ॥ 

পরপুরশের অঙ্গ শর্শন করিলে । 

সতির সতিত্ত ধর্মে বেভিচার মিলে ॥ 

কপিরাজ এ অকাজ জানিবা শুমতি। 

এ প্রকার অকর্তব্য আমার সংগ্রতি ॥ 

ছুরাচাঁর রাবনের অঙ্গ আরোহন । 

স্ব-ইচ্ছায় নাহি করি পবমনন্দন ॥ 
পরবশে এ অকাজ অশাধ্য কারন । 

সর্ব ধর্দবের্ভা তুমি জান নিতিগন ॥ 

হে হে কপিনার্দ,ল অতুল পরাক্রমি। 

জথা গুনধাম রাম তথা জাঁও তুমি ॥ 

শুন কথা গীয়া তথ] শুগ্রিব-অগ্রত। 

গুনধাম রাম আর বির লক্ষনত ॥) 

আশ্বাশ করিয়া অতি বিশ্বাশ জন্মায়া। 

আছ্পাস্ত ব্রেততাস্ত কহিবা পুন্তকায়! | 
জে প্রকারে গুনাধারে আমারে উদ্ধারে। 

এহি ভাব আমার কহিবা গুনাধারে ॥ 

জে প্রকার আমার অপার দুখগন! 

রামসন্লিধানে সব কবাবা জ্ঞাপন ॥ 

সোকরূপ তরঙ্গ তরঙ্গিনি শ্রোতম্বতি | 

প্রভাব করয় মম জেমত সংপ্রতি ॥ 

চল চল মহাবল এসকল কথা। 

বলিব! রামের অগ্রে বিবরি সর্ববথা ॥ 

রাক্ষশী সবার আর অপার তর্জন । 

রাঁবনের জেবন্ধান তর্জন বচন ॥ 

এ সকল ম্হাবল বলিব! রামেরে। 

বারম্বার এপ্রকার বলিছে আমারে ॥ 

হে হে রাম গুনধাম শ্যাম কলেবর। 

আমাক বলিল সিত| এমত বিস্তর ॥ 

ই জানি মহামানি গ্লানি হানি হেতু। 

সিতার উদ্ধার সিগ্রে কর ধর্্সেতু ॥ 
১৫ 

১১৯৩ 

ইতি শ্রীপুন্দরাকাণ্ডে বালক রচন। 
গুনবান হনুমান পুনরাগমন ॥ 

শুন রাম গুণুধাম অনুপামতেজ। 

ইক্ষাকুকুলের চন্দ্র রাজেশ্বর রাজ ।। 

গমনত মোর [মন] করি বিলোকন। 

তোমার ন্েহেত দিত বলিল বচন ॥ 

শুন ধির বির স্থিরমতি হে মারূতি। 

ছুঃখিনির বাক্য কিছু শুন শুদ্ধমতি ॥| 

জদি মান গুনবান মহাজ্ঞানময় | 

তবে আজি তিষ্ট শী আমার আলয় ॥ 

বিশম বাশরে রক্ষঘরে পোকাস্তরে। 

আমার নিবাঁশ বাপ মহাকর্মঘেরে ॥ 

শ্রমদূর কর শুর আজি এস্থানত। 

কালি গমনের মনে করিও উদ্দত || 

মন্দাভাগ্য। ছুংখজেগ্যা সোকভূগ্যা আমি। 

বাযুশ্তত গুন্জুত রামছুত তুমি ॥ 

তোমার দর্শনে মনে হৈতেছে আমার। 

অপার আমার সোকসিন্দুপারাবার ॥ 

মুহুতেকো তরঙ্গবিহিন হইল মোর। 
কোন ব! কর্মের ফলে দেখা পায় তোর ॥ 

হে হে হরিসার্দ,ল অতুলপরাক্রমি । 

তোমার গন হেলে জানিবাহা আমি ॥ 

প্রানধন কদাচন নারিব রাখিতে । 

নিশ্বংশয় মহাশয় জানিবাহা চিতে ॥ 

তব অদর্শন ছুঃখগন অনুক্ষন। 

বারঘ্ধার সম্তপ্ধ করিবে মোর মন ॥ 

হে হে ধির বির এক সন্দেহ আমার। 

বলি তাহা বিবরিয়া গুন গুনাধার ॥ 

বিপুল কপির কুল সঞ্ধুল হুইয়!। 

গুনধাম প্রভু রাম সানন্দ লভিয়] ॥ 

এ ছুশ্পার পারাবার পার হইবার। 

উপায় তাহ! কি বলন৷ শুনাধার ॥ 
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কি উপায় পার তায় হবে হায় তারা । সে প্রকারে গুনাধারে আমারে উদ্ধারে। 
ভাবিয়! উপায় আমি হইয়্াছি হার! ।। অশকতবত ২ দেখি কেন বা! তাছারে।॥ 

বানরবাহিনি আর শ্রীরাম লক্ষন ।. জি রাম গুনধাম অথন আমারে। 

রামগ্রীয় সখা আর শুগ্রিব রাজন || ৃ মহাঁবল কপিদ্দল করি সমভ্যারে ৩ ॥ 

কি প্রকারে এ অপারে পার হইবেক। সন্কুল বাহিনি সঙ্গে রঙ্গে রঘুরায়। 

এহি চিস্তারে দেহ পিড়ে অতিরেক || উগ্রতেজ! গুগ্রিব রাজার শুস্বহায় ॥ 

পারাঁবার পার হইবার জোগ্যধর | লঙ্কালয় তম্মময় করি কোপানলে। 

তিনজন বিনে আমি ন! দেখি অপর ॥ জদি মোরে উদ্ধারয় রাম মহাঁবলে ॥ 

তুমি আর ডোমার শে পিতা সমিরন। তবে ভবে হবে জশরাশী শ্রীরামেরে। 

অপর খেচর আর বিনতানন্দন ॥ অন্তথায় অজশ জাঁনিব! রাঘবেরে ॥ 

ইহা বিনে অন্তজনে না দেখি নয়নে। জোদ্ধ শুর ধনুদ্ধর রাজিবগোচন। 

এ জেশ্রহম্পার পারাবার শুলজ্বনে ॥ তার মত হে মহত দুর্যনদলন ॥ 

এ অপার শুহু্পার পারাবার পারে। বিক্রমে আক্রমি জদি মথি লঙ্কালয়। 

অতিশয় সংশয় আমার গুনাঁধারে || তবে সে রামের অন্থরূপ কার্য ষ হয় ॥ 

হন সমাধান * * * বলহ ইহার । গুনাধার তার অনুষ্ঠান কর তুমি। 
তুমি বা কি মত চিত্তে কর আপনার ॥ তব স্থানে বিবরিয়া কহিলাম আমি ॥ 

এ কার্য্য শুধার্য য হেতু তুমি একজন। জানকির শুরূচির শুধির বচন। 

তুমি বিনে অন্য জনে না দেখি অখন ॥ শুনি প্রত্যুত্তর আমি দিলাম তখন ॥ 

অতঃপর কপিবর করহ শ্রবন। শুন দেবি নিবেদনে কর অবধান। 

তোমাক অধিক কি করাব বিজ্ঞাপন ॥ কপিবর শুগ্রিব রাজন বলবান ॥ 

বানরবাহিনি সঙ্গে রঙ্গে রঘুবির। তব হেতু ধর্শ্সেতু করিছে নিশ্চয়। 

শুছুব্বার মহামার করি দুর্দতির ॥ লঙ্কাপতি সঙ্গে বিদ্ধংশীবে লঙ্কালয় * 

সপুত্র আমাত্য জ্ঞাতি বন্ধ জন শনে। জার দেশবাশী রাশি রাশী কপিচয়। 

মথি জদি গুননিধি হষ্ট দশাননে ॥ সে সকল প্রজ্ঞা রাজা শুগ্রিব ছুর্ধ য় ॥ 

আমাক উদ্ধার করি নিজপুরি লয়। সবে অতি মহামতি প্রবির প্রধান । 

তবে সে রামের জশরাশী প্রকাশয় ॥ মহ! পরাত্রম জিত শ্রম জ্ঞানবান ॥ 

জিবিত থাকিতে প্রানে রাম মহা শয়। সবে সত্যবস্ত সন্ত ছুরস্ত দলন। 

ছলে বলে আমাক হরিল শে ছুন্নয় ১॥ সবে জশী আমরশী ৪ অরাঁতিমর্দন ॥ 

১ দুর্ণীতিপরাহণ ২ অসমর্থের মত ৬ সঙ্গে ৪ তুদ্ধ 



সমান সঙ্কপ্প সবে করিছে শুস্থির | 

একত্র হইছে তত্র জতেক প্রবির ॥ 

সেসকল মহাঁবল অটল সমরে। 

কার্ধ ষ সিদ্ধিবস্ত সবে ন! ডরে আমারে ॥ 

তারা শব মহোত্তব লাঘব ক্রমত। 

প্রিথিবিক প্রদক্ষিন করিছে পর্বত ॥ 
মনোরথে বায়ুপথে সামর্থে আপন । 

সশাগর! প্রিথিবি করিছে পর্জজটন ॥ 

আমা হনে বিশিষ্ট কতেক কপিবর। 

কত কপি প্রতাপি আঁমাঁর সমশর ॥ 

উগ্রতেজ। মহারাঁজা সে জে শুগ্রিবের 

বলিলাম কথা তার মন্ত্রিপ্রবরের ॥ 

মাতা শুন মোত নুন ১ নাহি একজন্। 

শুগ্রিব রাঁজার সন্ধানে একজন ॥ 

ইহা জানি রামরানি মম বানি মানি । 
পরিতাপ ত্যাগ কর অখন কল্্যানি ॥ 

শরেষ্টজন কদাচন অন্ুগ্যজনারে । 
না প্রেসয় ছুত করি কার্য য অনুশারে ॥ 

হটে মম পৃষ্টে অতি অকষ্টে ২ কল্যানি। 

আশীবে সে নরব্যান্র হয়া ধন্গুপানি ॥ 

তব সন্নিধাঁনে সে জে ভ্রীরামলক্ষণ। 

 আশীবে তরিতে শীতে করহ শ্রবন ॥ 

কমলা*ভাঁরথি-জিতা৷ শিতা শুন বানি। 

গুপ্ঠিব সহায় সে জে দুইয়ো! মহাঁমাঁনি॥ 

শুদুর্ববার লঙ্কা্ধার পশী জশী তবে। 

তব সহ সন্দর্শন করিবে উচ্ছবে ॥ 
নখ দত্ত পর্বত পাদপ অস্ত্রধারি। 

আশীবে লঙ্কাক নিশাচরক্ষযঙ্কারি ॥ 

তাহাও দেখিবে লিগ্রে রামের নলন|। 

কিছুকাল ধর্জ ধর ন! হব! বিমনা ॥ 

১ আমা অপেক্ষা কম ৎ অরুেশে 

এপ্রকার গুবিস্তার সিতার অগ্রত! 

বলিলাম প্রভু রাম আমি সেকাঁলত ॥ 

পরে নিজ অন্তরে করিয়৷ আল্চন। 

রাবনের বন ভগ্নে করিলাম মন ॥ 

চিত্তে চিন্তা করিলাম আমি সে সময়। 

এ কাধ ঘ্বারায় কোপ হবে ছুরাশয় ॥ 

তবে হবে তার সহ মম সন্দর্শন। 

এহি চিন্ত। করি স্থির করিল তখন ॥ 

করিলাম মন 

বিনাশীব বন 

নন্দন সমান 

রক্ষ বিছ্যম!ন 

বন বিভঞ্জন 

করি দশানন 

রক্ষেন্দ্র তখন 

কৈল আদেশন 

কিন্বরনিকর 

করিতে সমর 

আঁশিল তখন 

হইল নিধন 

মহামার তার 

রাবন ছুর্ধার 

প্রহস্তনন্দন 

নিশাদ ভিশন 

সেজে ছুরাচার 
করি চমৎকার 

মম প্রহারত 

জমকবলত 

আমি জে তখন 

রাবনকৃত। 

রাঁবন উদ্যান 

করিলাম হত ॥ 

সংবাদ শ্রবন 

কুপিল অতি।॥ 

হয়! কোপমন। 

জুদ্ধক প্রতি। 

বছু নিশাচর 

আমার শনে। 

রোশে রক্ষগণ 

আমার রনে ॥ 

হেন সমাচার 

স্তনি তখন। 

পরম হুর যন 

প্রেশে রাবন ॥ 

সমরে ছর্ববার . 

সংগ্রাম অতি। 

হইয়া নিহত . 

করিল গতি ॥ 

১০ 

১৯ 



তাহার মরন 

হয়া কোপমন 

পঞ্চ শেনাপতি 

বলবান অতি 

তামার সবার 

গ্রছাৰি ছর্বার 

তাহার মরন 

রাজা দশানন 

গ্রেশিল সমরে 

মম বধতরে 

তার মন্ত্িশুত 

নানা অস্ত্র জত 

গজ রথ হয় 

সমরে অভয় 

করিয়া বিগ্রহ 

প্রেশিলো ছুরছ 

আমি সে সময় 

অতয় হৃদয় 

রক্ষের নিহত 

অত্যান্ত ক্রোধিত 

আপন নঙ্গন 

সাক্ষাত সমন 

হয়া কোপমন 

রাজা দশানন 

করি ঘোর রন 

সমনসদন 

এমত প্রকার 

কুপিয়া অপার 

অতি শ্রেষ্ট শুত 

বিক্রমি অন্ভূত 

১ বাধিল 

গুনি দশানন 

দুদ্ধ কারন।, 

প্রেশিল হুর্মমতি 

মহাঁভিশন 1 

করি মামার 

পরি দণ্ডে। 

করিয়া শ্রধন 

অতি দুদ্দণ্ডে ॥ 

রাক্ষশনিকরে 

দশবদন । 

বিক্রুমি অদ্ভুত 

মহাতিশন ॥ 

বন্ধ শেনাচয় 

দুর্য যম অতি। 

পরিষার সহ 

অমবশতি ॥ 

মারি বক্ষচয় 

রছিলে। তথ | 

শুনি সেকালত 

কুবেরভ্রাতা ॥ 

সমরে দ্য যন 

অক্ষয় নামে। 

তাহাক তখন 

প্রেশে সংগ্রামে ॥ 

তাহাক তখন 

প্রেশিলামামি। 

শুনি সমাচার 

রক্ষের স্বামি ॥ 

র্কুনভূত 
ইজ্জজিতেরে। 

হয়া কোপমন 

রাজ] দশানন 

পেজে পরাক্রমি 

বিক্রমে আক্রমি 

ব্রহ্ষপাশে শস্ত 

মোরে বান্দিলস্ত ১ 

রাবন দর্শন 

করে মোর মন 

রঙ্গান্ত্র ভিশন 

না কৈলাম তখন 

তথন কায়ায় 

হয়া শবপ্রায় 

তবে সেসময় 

আনি বর্জভুচয় 

রাবন ভবন 

নিল রক্ষগন্ 

অতি চাক্ষ স্থানে 

বীজাবিছ্ামানে 

রাবনননন 

কৈল নিবেদন 

করাইল জ্ঞাপন 

হয়া হষ্টমন 
মোরে দরশন 

জিজ্ঞাশে তখন 

তুমি কার চর 

কেন এ নগর 

আমিও তখন 

সদগপ্নে বচন 

সর্ব বিবরন 

রাজিবলোচন 

টৈল আদেশন 

ক্রোধঅস্তরে ॥ 

অতিজিতশ্রমি 

আমাক সে জে। 

তবে সে ছুরস্ত 

মহাস্্রতেজে ॥ 

কারন তখন 

উচ্ছাহ অতি। 
আমি উল্লজ্বন 

কারন চিস্তি ॥ 

মিথ্যায় মায়ায় 

রহিলা জবে। 

দুষ্ট রক্ষচয় 
বান্ধি তাঁওবে ॥ 

আমান তখন 

আননমনে । 

সভাসমিধানে 

রাখি জতনে ॥ 

হয়া মন 

ব্রেতাস্তগন : 

রাজাত তখন 

সে জে ছুর্য যন।।' 

করি দশানম 

ক্রোধঅন্তরে। 

কহ হে বানর 

আশীছ ওরে | 

হয়৷ কোপমন 

দিয় তখম। 

করাঁইলো জাপন 

করহ মন ॥ 



আমার দর্শনে 

অভিক্নটমনে 

আজ্ঞা শে শময় 

পরম নির্দয় 

মোর বধকাঁজে 

অত্যন্ত অব্যা্জে 

শুনিয়। এমত 

মহাভাগবত 

আমাক মারন 

সেহি শুভাজন 

তবে দশানন 

কৈল আদেশন 

আমার লাস্কুলে 

সেজে মহাবলে 

তবে রঙ্গ জত 

দিল সেকালত 

আমি হষ্টমনে 

সে লঙ্কাভবনে 

জত লঙ্কটলয় 

হৈল ভক্মময় 

বাল্সিকিপ্রনিত 

ধর্মগুসলিত 

মারূতিবচন 

ছেল সমাপন 

দ্বিতীয় সপ্ততি 

হইল সংপ্রতি 

বল মুখে রাম 

পাবা দিব্যধাম 

শ্রীহরেন্দ্রে কয় 

হইয়াছ অভয় 

সৃদরকাণ্ড 

কঠোর কনে 

সেজে হূর্যযন। 

কৈল দুরাশয় 

বধকারন ॥ 

সেজে রক্ষরাজে 

আজ্ঞা করিল। 

তবে সেকালত 

সাধু গুশিল॥ 

করিল বারন 

সর্বজন অতি। 

হয়া কোপমন 

রাক্ষশী প্রতি ॥ 

দ্বরহিতে আনলে 

বলে তখন। 

আমার পুশ্চত ১ 

ঘোর দহন ॥ 

সেহি হুতাশনে 

কৈলে। দাহন। 

তবে শে শময় 

পুর তথন ॥ 

অতি রশান্নিত 

শুরশায়ন। 

পদ বিচক্ষন 

স্তন সর্জন ॥ 

সর্গগ সাঙ্গমীতি ২ 

ছে বুধগন। 

পুর্ণ হবে কাম 

হেলে মরন॥ 

মন ছুরাশয় 

কিবা সাহশে। 

১ পুচ্ছেতে ২ সাঙ্গ ইতি ৩ ভয় আর 

১১৭ 

তের অহঙ্কার রাম কর শার 

তধে কি ভয়ার ৩ সমন পাশে ॥ 

(ত্রিসপ্ততি সর্গ ) 2 
লী ্ 

মাকূতির শুরূচির বচন শ্রবনে। 

তি তুষ্ট লভিল ভীরাম নিজমনে ॥। 

শুমতি মারূতি পানে নয়ানে চাহিয়া। 

বলিল বচন অতি হর্শে পুলকিয়া।। 

ভুবনে দুল্পত কম্ম সাঁধিল মারূতি। 
সাধু সাধু সাধু তুমি অতি মহামতি ॥ 

অন্তজনগন মন ত্বারাঁয় চুশকর। 

সে কার্য য করিল| তুমি ধন্য কপিবর ॥ 

শুদুষ্পার পারাবার পার হইবার। 

না দেখি এমন শক্তিধর জন আর ॥ 
বিন্তানন্দন সে জে গরড় সর্যযন। 

আর তব পিতা সে যে দেব সমিরন॥| 
আর তৃমি অমিততেজশ জশবান। 

এহি তিন জন বিনে নাহি দেখি জন | 

জে পুরে অন্তরে সুরে জক্ষ বিদ্যা ধরে। 
ধর্শাত থাকুক পশীবাক মে না পারে ॥ 

গন্নগ উরগ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্র। 

পশিতে না পারে ভয়ঙ্কর শে নগর ॥ 

রাবনপাঁলিত ফিতা অমিত দুশ কর। 

হেন লঙ্কালয় গুদুর্য হয় ভয়ঙ্কর ॥ 

একেশ্বরে কপিবরে তারে বির্ধংশীল। | 

ব্হুতর নিশাচর সমরে বধিলা ॥ 

একায় তথায় সমুদায় বিদ্বংশন। 

করিলা অনিলগুত ধন্য শুভাজন ॥ 



6১৯ 

সৌঙ্ছ্জে বীর্জে ধৈর্জে মাক্লাতির শমশর | 

অন্যজন কদাচন না দেখি অপর।। 

শুগ্রিবেরে! মহৎ কর্ম করিল মারূতি। 

ধনা অগ্রগন্য দন্য হব মহামতি ॥ 

জে শুজন ভৃত্যগন ছশ.কর বিশয়। 

প্রচুর অর্থক সিদ্ধে কার্ধ যক সাঁধয় ॥ 
সেহিজন গুভাজন ভূত্যের মধ্যত। 

উত্তম পুঙ্লাণ তাক বলে বুধত ॥| 
সে হুর্ধ যন তৃত্যগন কোনবা বিশয় । 

সাধিবার সক্তি ধরি তাক ন! সাধয় ! 

সেহিঞ্ন অভাঞ্জন পুক্পশ অধম । 

কোবিদ সাধুয়ে১ তাক না৷ বলে উত্তম |! 
অতঃপর সাধুতর কপিবর ইন। 

শুপ্রিব অঙ্গুজ্ঞ! শিরে ধরি মহাযানি ॥ 

সিদ্ধার্থ হইয়া সাধি মূল প্রয়োজন । 

অশীল২ গুশীল ধির বির বিচক্ষন || 

প্তুর প্রচুর অর্থে সাধনে সঙ্জন। 
গুগ্রীবক সম্তেশীল পবনননান ॥ 

আমি রঘুবংশধর অপর লক্ষন। 

ছুহাক দুষ্পার ছুষখ করিলা রক্ষন॥। 

বৈদ্দেহির দরশনে সন্ত শুদ্ধমতি। 

আমাক রাখিল সিষ্টশীল এ মাক্ধতি ॥ 

ধনত এমত জানিবাহা সর্বজন। 

মিথ্যা নয় স্থনিশ্যয় আমার বচন ॥ 

কিন্তু এক ছুঃখে মম মন্ দগধয়। 

এ জে প্রিয়বাদি অপ্রমাদি মহাশয়।। 

ইহার অথন প্রিয় আমি কি করিব। 
বারতার ইছার কি হেতুক সাঁধিব।। 

এছিমত সে কালত চিত্তি আন্তরত। 

রঘুকুলমনি অতি প্রীতে সেকালত ॥ 

রীমায়শ 

হুমুমান পানে চায়া কমললোচন। 

বলিল বচন করি সজল নয়ন | 

শুন সাধুমতি হে মারূতি সদাশয়। 

তোমাক কি ধন বাপ দিব এসময় ॥ 

রাজ্জনাশ বনে বাশ র্ট্রীয়। আমি । 
কি ধন প্রদানে বাপ তুষ্ট হবা তুমি ॥ 

আইশ বাঁপ তোরে করি প্রেম আলিজন।| 

এ সময় এহি ধন করহ গ্রহন ॥ 

সর্বশ্যাও বিহিন আমি দিন এসময়। 

অবস্তার কালছুগ্য: এহি শদাশয় || 

এজে মম ধন কর গ্রহন মারূতি। 

এছি বলি সীঘ্রে উঠি রাঁম রঘুপতি ॥ 
নেত্রনিরধার! সারা বহে ছুনয়ানে। 

আইশ আইশ বলি ডাকি বির হমুমানে। 

ছুই কর প্রশারিয়া রাজিবলোচন্। 

কান্দিয়া কান্দিয়া করিলেন আলিঙ্গন ।। 

মাক্গতির ছনয়ানে বছে নিরধার| । 

পুলকে পুরিল মন প্রেঘবশে ভারা 

পরবিরপ্রাণহর রাজিবলোচন। 

মাঁরুতিক প্রেম করি প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

বশিল তখন সেহি পাশানতলত । 

রামের চরিত্র চিত্র দেখিয়া এমত ॥ 

নুগ্রধ রাজন আর লক্ষন তখন । 

লোচনে সলিলধার! করিল মোচন ॥ 

কপিচয় সে সময় বিশ্ব অস্তুরে। 

রামের চরিত্রে তেজিলেন নেত্রনিরে ॥ 

গুনাধার আরবার অপার চিন্তায়। 

চিস্তিয়া ক্ষেনক পরে রাম রঘুরায়॥ 

মানূতিক সঙ্বোধিয়া বলে আরবার। 

শুন গুন বাদুস্ত অতিগুনাধার ॥ 

১ অআভিজ সঙ্জনে ২ অশেষ ? ৬ সর্ধ্ন্ব ৪ বর্তমান অবস্থার উপযোগী 



সুন্দর কও 

সিতা ছনাপন১ বাপু ছল তোম| হনে। 
অখন কি হবে তবে পবননন্দনে ॥ 

কিন্তু সে ছুম্পার পারাবার পার হেতু । 

সাগর পাইলে কি করিবো গুনশেতু || 

জলধি অবধি করি দক্ষিনকুলত। 

কি প্রকারে জাইবেক কপিশনা জত।। 

আমার চেষ্টার ফল জনকছুহিত। | 

কিপ্রকারে দেখিবেক সতি সথচরিতা | 

পারাবার পার হইবার কি উপায়। 

কহ সিদ্র করি হরিবির ধর্মকায় ॥ 

এহি বলি মান্গতিক রাজিবলোচন। 

ধ্যানপর আরবাঁর হইল তখন ॥ 

ইতি শ্রান্নন্দরাকাণ্ডে বান্সিক রচন। 

হন্ুমস্ত প্রশংশন সর্গ সমাপন ॥ 

ব্রিসগ্ততি শর্গ পদ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম। 
পারার, 

[(চতুঃসপ্ততি সর্গ] 

গুনাধার আরবার চিন্তায় তখন। 

সোকাকুল শুবিপুল রাজিবলোচন ॥ 

সোকবিনাশন হেতু তবে সে সময় । 

চারগ্রব সে শুগ্রিব সদা সদাশয়॥ 

বলিল বচন বব্টমন হয়৷ অতি। 

মম বানি শুন মানি রাম বঘুপতি ॥ 

হে হে ধির বির শিরমনি মহামানি। 

কি কারনে সোকে হও সন্তপ্ত আপনি ॥ 

জেমন সাধান্তঞরন্গন শোকে অতি। 

সম্তপ্ত হইয়! হর ব্যাকুলিত মতি ॥ 

১ জন্েহণ হ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 

১১৯ 

সেহিপ্রায় পুক্তকায় এ শোক তোম্মার। 

সোক পরিছর গুনাকর পুন্ভাধার ॥ 

অতুলবিক্রমি শুন পুরুশসার্দ,ল। 
উঠ উঠে! তেজ সোক বিক্রমি বিপুল ॥ 

না করিব সোক লোকপতি দিতাপতি। 

শুন গুনবস্ত সম্ত মতিমান অতি ॥ 

হে রাঘব তব কোন সোকের কারন। 

অন ন| দেখি আমি রাশীবলোচন ॥ 

তুমি শুউত্তম মহাপুরূশ প্রধান। 

প্রবিত্তি নিবিত্ব ১ পথ জান জ্ঞানবান ॥ 

ধ্রিতমান নিতিমান জোন্ধ। বোদ্ধী অতি। 

সান্ত্রজ্জ শুপ্রাজ মহাশত্ত মহামতি ॥ 

সর্ব অর্থ বিনাশিনি বৃদ্ধি তেজ রাম। 

মম বানি শুন মানি সর্বগুনধাম ॥ 

ইহলোকে ধর্জগুন গুন জত জত। 

সোকে এসকল করে বিনাশ সতত ॥ 

অতঃপর তববিধ শুর সর্জনের। 

হানি বা লাত ব৷ করি জত বিশমের ॥ 
অন্থুশোচ অনুচিত এমত ক্নার। 

তুমি প্রানি মধ্যে শর্ট লদৃগুন অপার ॥ 
তুমিত তেজশ জশবান পরাক্রমি। 

বলসালি রনগাঘি মহাজিতশ্রমি ॥ 

তুমি স্বামি আমি ভূত) ওহে দয়ময়। 

মম সঙ্গে রঙ্গে কর সন্রক বিজয় ॥ 

সন্রক জয় ইচ্ছা কর এসময়। 
অন্গচিত সোক তব রাম গুনালয় ॥ 

হে ছে রঘুকুলচন্দ্র রাজিবলোচন। 

বর্গ মর্ত পাতাল এ চরাচরগন ॥ 

জানি সগ্যে ইহা মধ্যে আছে জতঙ্গন। 
উরাশুর গন্ধবর্ব চারন জক্ষগন ॥ 

পপ 



১২৪ 

এসকল মহাবল মধ্যে একজন | 

তব সহ বিগ্রহত জয় হবে রন ॥ 

তব কোঁপ হলে লোপ হবে আমু তার। 

থাকুক সংগ্রামে অগ্রে তিষ্ঠ! ১ তাঁর ভার ॥ 

সরাশন করাশন ২ করি তুমি রাম। 

জদি তিষ্ট ৩ অভিষ্ট 9 করিয়া গসংগ্র।ম ॥ 

তবে তব আগ্রে তিষ্টিবার শক্তি কার। 

ঝগ্রধারি পূরদ্থরে দেব পরিবার ॥ 

শুহ্র্য য় কপিচয় তোমার কার্জত। 

প্রত্তিবন্ধ না করিবে কোন সমমূত ॥ 

শুবিপুল কপিকুল সহায় ভোমার। 

সিশ্রতর কর রাম দর্শন দিতার ॥ 

পারাবার হয়! পার লঙ্কাঘার জায়া। 

মধিব লগ্ষাক সঙ্ক! তেজ ধন্মুকায়! ॥ 

হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোচন। 

সোক পরিছর ধির বির বিচক্ষন ॥ 

ভজ ক্রোধ মহাঞোধ শুবোধ অথন। 

মহা ক্ষেত্র ধর্ম তব কর আচরন ॥ 

ছুদ্দওড প্রচণ্ড কর গ্রতাপ অধন। 

সর্ব প্রানর *ৎ * কর কর আচরন॥ 

গুন গুননিধে সর্ববিধে তব মনে। 

চিন্ত! কর নিরাস্তর সাগরলঙবন ॥ 

এছি হেতু নিরচ্ছাহ অপার তোমার। 

এহি হেতু পুন্যশেতু এ শোক অপার॥ 

তাহার বিধান কর শ্রবন অখন। 

এজে মম পরিবার বানর ভিশন ॥ 

লকল লামর্থবস্ত শুর শছুর্য ফম। 

সবে কপি কামক্বপি মহা! তেজমম় ॥ 

তব প্রিয়লাধনে লকলে বলবান। 

করিছে উচ্ছাহ লবে দিতে নিজপ্রান ॥ 

রামায়ণ 

তব হেতু পুন্তশেতু এ জে কপিচয়। 

জলগ্ত অগ্নির মধ্যে পশীতে পারয় ॥ 

এ সবার অপার হর্শত সন্ত আমি। 

জানিয়াছি চিত্ত সবাকার রঘুদ্বামি ॥ 

হে হে রাম গুনধাম রাজিবলোচন । 

এ সবার পরাক্রমে জাঁনিবা কারন ॥ 

ছম্পার সাগর পার হয়া অবশ্যক। 

দেখিব সকলে সেজে লঙ্কানগরক ॥ 

দেখিব সে রাকাচন্দ্রমুখি জানকিরে। 

জানিব! মানিবা শার রাম রঘুবিরে ॥ 

এসকল গুনবান প্রধান বানর । 

সর্ব বিদ্ভাবিশারদ মহাগুনধর ॥ 

পারাবার,পার-হেতু সেতু শুবিপুল। 

বান্ধিবে সাগর শুদুর্য যয় কপিকুল ॥ 

সিন্দুজলে কুতৃহলে দিলাতলে সন্ত । 

পার হেতু বান্ধি সেতু অতুল অত্যন্ত ॥ 

জথ| শে শুরারি ছরাচারি পাপকারি। 

সে হুর্ধযন.দশানন তব নারিহারি || 

শুন শুর সে জেতুড় পুর বিদ্বংশিব। 

লোকপতি সোঁক অতি তব নিবারিৰ ॥ 

গুনধার 'সদ্ধুপার হবার মানশে। 

চিন্ত অন্তরত মহারথ মহাঁজশে ॥ 

হে মহত অবিরত লামান্যের বত€। 

কেন কর শোক লোকনাথ মহারথ 1 

গুন্ধাম রাম অল্গপাম লক্কাধাম। 

নিরেক্ষন করিল সিগ্বে ছুর্বাদলশ্যাম ॥ 

সক্রু হত সমরত কর ধনুদ্ধর | 

হে হে রাম গুনধাম শ্তাম কলেবর ॥ 

জানিব! মানিবা মনে রাজিবলোচন। 

পারাবারে হৈল জান সেতুর বন্ধন ॥ 

১ খাস্কা ২ কর্ধণ ও খাক ৪ ইচ্ছানুকপঙ সাধারণ লোকের মত 



আমার দুর্বার আর বানরবাহিনি। 

গুবিপুল রিক্ষ১কুল অপর শেন!নি ॥ 

জাত্রা করি সিন্ধু তরি ২ দক্ষিণ শে তীরে। 

পাইল হেন জ্ঞান কর রাম রঘুবিরে ॥ 

রক্ষময় লঙ্কালয় প্রলয় প্রস্তত। 

হৈল হেন জ্ঞান কর ওহে রাঁজশুত ॥ 

এ সকল মহাবল মানিবা অন্তরে। 

মিথ্যা নয় বাকাচয় আমার সত্তরে ॥ 

ছ্বরাচাঁর রাবনক করিলাম জয়॥ 

ইহা মানিবা মনে রাঁম দয়াময় । 

এ জে মম জমসম পরাক্রমবান। 

বিপুল কপির কুল সমবে শুজান ॥ 

মহাঁমহিধর গুরূতর মহিরূহে। 

জোধি সবে শুতাগুবে প্র বরসমূহে ॥ 

পরমপ্রতাপি কামকপি কপিগন। 

দ্শানননগর করিবে খির্দংশন ॥ 
গুননিধি জলনিধি অবধি করি শুথে। 

জদ্দি পশিলাম লঙ্বাঁধাম শুকৌতুকে ॥ 

তবে শুন গুনধাম রাম শামতন্য | 

আমি আর আমার বাহিনি এজে পুনু ॥ 

এসবার জমসম পরী ক্রমচয় । 

দেখিবা তখন জুদ্ধ হবে জে সময় 

বালুপ্য কথন কোন প্রয়োজন আর। 

সব্বথা লভিবা জয় তুমি গুনাধার ॥ 

অরাতি সৈন্যক মি তুমি রঘুপতি। 

লভিবা বিজয় মহাশয় সন্তমতি ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বান্সিকি রচন। 

শুগ্রিববচন নাম সর্গ গ সমাপন ॥ 

চতুর্থ সপ্ততি সর্গ গ পদের বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রাম শাম॥ 

১ খক্ষ ২ পারহইয়।! 

১৬ 

সুনরকাও ১২১ 

শ্রীছ্রেন্ত্র ভূপে ডাকে রাম কৃপাময় | 

রাখ এবার * * অপার জমভয় ॥ 

[ পঞ্চ-সপ্ততি সর্গ | 

সুগ্রিববচন শুনি সাস্তি লভি রঘুমনি 

ধন্ট। বানি বলিয়া! রাঁজাক। 

সম্তমতি অঠিশয় সদাশম ধর্ম ময় 

পে সময় লৈল বলিবাক ॥ 

শুন গুণশিল সন্ত মতিমান হমুমস্ত 

বুদ্ধিবন্ত অগ্রগন্ত ধির। 

পারাবার পারে আর সেতু বর্ধ করিবার 

লজ্বিবার জলধির নির ॥ 
সোশন অপর তার সক্তি মম করিবার 

গুনাধার মানিব! অন্তরে। 

তথাপি প্রতাপীশুন তোরে জিজ্ঞাশিছি পুন 
সকরূন কহ কপিবরে ॥ 

কি প্রকার লঙ্কাঘর কিমত বা পথ তার 

দুর্গগ তার কি প্রকার তথ|। 

রনদক্ষ রক্ষচয় তার বল শুদুর্য বয় 

কি করে সে পুরেত সর্ববণা ॥ 

রামের এমত বানি মারূতি গুমতি মানি 

শুনি বানি বলে সে কালত। 

শুন প্রভু গুনধাম রাজিবলোচন রাম 

তনুগ্ঠাম বিবরন জত | 

রাঁবনের সে লঙ্কার তুর্গগ কম্দ জে প্রকার 

বলি তার সমাচার রাষ। 

পপ পপ সপ্ত 



১২২ 

দেখিলাম লগ্কাধাম 

গুনধাম মন অভিরাম ।। 

মত্ত বধ করিকুল সলঙ্গায় শুসম্কুল 

গুবিপুল সোভন সেপুরি। 

তুরঙ্গম শক্ত নানাদেশী নান! জাত 
| সে লঙ্ক।ত প্রভু ধন্ুধারি ॥ 

শপ কপাটচগ.... স্থানে স্থানে বিরাজয় 

লোহময় বহল শুন্দর। 

শুগন্ভির নিরময় বিশাল পরিখাঢয় 

বিরাজয় অতি মনোহর || 

চরিখান পুরদ্ধার লোহগয় শুভুর্ধারু 

সক কার তাক বিদ্ধংশনে। 

সিলাময় ৪স্চয় তার অগ্রে বিরাজয় 

দেখে ভয় হয় বড় মনে 

লিলাময় জগ্মচয় প্রতিত্বারে বিরাজয় 

অতিশয় সেজে ভয়ঙ্কর। 

কঠিন সে ছুর্সগ পথ জানিবা হে মঠাঁরথ 

দ্বর্নপত বলি গুনাকর।। 

লোহুময় শুদুর্য খ়্ সল। ধৌত বিগাঁজয় 

লঙ্কালর সহ ধারগন। 

সত তোমবর পাশ পটিশ পরিঘ প্রাশ 

দেখি আ্রাশছুত' হয় মন || 

খেটক মুশল অশী কত বক্ষ মহাজশী 

বান্ধি হণি সমবতাওবে। 

করে করি ধরি অস্ত্র পরিধানে দিবাবন্ 

লয়া স্তর ম্ান্ধ উৎসবে ॥ 

খড় গক ত্রিশুল আর মুদ্গর গুছুর্বার 

কবে কার মহাভয়ঙ্কর | 

ছেনমত লক্কালায় স্ুল রাক্ষশময় 

দ্বেখি ভয় কম্পয় অন্তর | 

৯ পিপি আপ প৮০ ০৯০ পপ? সপ সপাপপপিতপশপিিপিশপিশ পপ 

অন্ুপাম এাভু রাষ রক্ষবির পরিবার 

1 
| 

। 

] 

, 

] 
| 
] 

। 

সি রায়ের তির 

রামায়ণ 

কেবা সিম! দিবে তার 

শুদুর্বার অমরে নাঁ ডয়ে। | 

মহাবল পরাক্রমি ভিমকায়! জিতশ্রমি 

গশুষ্ঠগামি বিশম সমরে || 

মহারথ অতিরথ সিমা তার দিব কত 

সূতে সত মহোদ্দত রনে। 

তাঁর। সব অগ্রগন্য আশিলে সক্রর সগ্ঠ 

দেয় দন্য মি প্রানধনে | 

স্রসন্তক্গয়ন্ধর সে সকল ভয়ঙ্কর 

নিশাচির অংরমর্দন। 

আন্বে সম্্রে সাবধানে আছে তার স্থানে স্থানে 

মদে মানে পরম ছূর্ধ যন ॥ | 

প্রাতদ্বার লোহময় রূির প্রাচিরচয় 

শুঅক্য় সুম্দর গঠনে । 

মনেনিদ্রুম শোতিত মনময় বিরাজিত 

বিরচিত বৈদুর্্ঘ কাঞ্চনে ॥ 

সুঙাদাম দিয়া কাম করিয়াছে অভিরাঁম 

অন্রপাঁম ধাম সুশোভন। 

ছারের সন্ধ স্থানে১ লঙ্কালয় নানাখনে 

সন্নিধানে সে পরিখাগণ ॥ 

ন্ুসতল তার জল গন্ধবাতি ২ নিথ্খ্ 

শৃতরল অগাদ ও বিল্তুর। 

গ্রহগন আছে তাত জঙ্লজন্ত অশস্থাত 

মিনজাত নিবাশে অপার ॥ 

নানামনিরতুময় সুিদ্রম বিরাজয় 

মনোময় মানিক্যমণ্ডিত। 

মরকত পত্রচয় মনিমুকা1 ফলময় 

বিরাঁজয় কিবা! মনন্পিত ॥ 

তথ! বিশ্রামের ধাম দরশনে অতিরাষ 

অঙ্গপাম কাঞ্চন শ্ম্তত। 

১ নিকটে ২ বাযু ও অগাধ 
পাস 



ধনিয় বেদিচয় তার মধ্যে বিরাঁজয় 

অতিশয় শোভা নানামত ॥ 

ধার হেনমত বিবরিয়। কব কত 

তবাগ্রত রাম গুনধাম। 

মরন্গর প্রায় সেজে পুর সমুদায় 

পশি তায় পুন্নহয় কাম ॥ 

[তি দ্বারে দ্বারে তাঁর শুপারিথা শুদুর্ববার 

দুর্গ গ তার উপর চূর্ববার | 

শনে শুন্দর অতি মনিশ্রেরসাধ্যগতি ১ 

ভিশনতি গটন ২ শিলার || 

এক এক দ্বারাগ্রত চারি চারি মহোদ্দত 

সক্রম গরম ভয়ঙ্কর। 

1হুতর জন্ত্রচ় তার মধ্যে 'বরাজয় 

কলময় পরম ছুম্তর ॥ 

অজ্ঞাত জন জেজন তাত হৈলে নিবেশন 

গ্রানধন না বাচে তাহার। 

বিহিন হয়া উপায় তার মিলে মহাদায় 

প্রান যায় অস্তক দুদার ॥ 

নিশাচর অশঙ্খাত প্রহরি থাকম় তাত 

দুড় পনি মহাতয়ঙ্কর | 

তার মধ্যে তিন তিন 

একেক অন্ত শুদুস্তর ॥ 

পরসন্ঠ আগমনে সেহি দিলা স্থানে 

প্রানধনে হলে হয় হানি। 

তাঁত হেলে প্রবেশন না জানি সন্তেদগন 

হেন সে জে জন্ত্র মহামানি | 

পরিথা অগাদ অতি পড়ে ভাত সে সংপ্রুতি 

কৈলে গতি সে জস্ত্রমধযত। 

হেন সে জে ছুর্গগচয় দরশনে ভয় হয় 

প্রভু নিবেদিছি চরনত ॥ 

'সলা জন্ত্ প্রথিন 

১ মানুষের গমন অসাধ্য ২ জতি ভীষণ গঠন 

০ পল) ৮০টি লী লিিসল০২০ল ৯৪৯৯৪, -২শাঁশাশীশীঁশাীাশটািিটোঁািটিটি 2 
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হেনমত কল সকলত। 

পরিখা উপরে দ্বার অগ্রত ॥॥ 

আমি সে সকল বল ক্রমত। 

ছন্ন ভগ্ন কর্যাছি সমস্ত ॥ 

সিলামম জন্তরকল সকলে। 

ভাঙ্গিয়াছি আমি ভুঞ্জের বলে ॥ 

ছুদ্পার ছুর্বার পরিখাগন। 

পাশানে গঠিত তির শোভন || 

চরনপ্রহারে আমি তাহারে। 

পুর্বিগাছে ভগ্ন করিয়া তারে ॥ 

রূচির গ্রাচির আয়শময়। 

পাতন কর্যাছি আমি নিশ্চয় ॥। 

রাঁবনভবন শোভন অতি। 

তারে দহিআছি হে রঘুপতি ॥ 

ভব পদদবলে ছে প্রভু রাম। 

উচ্ছন্ন করিছি সে লঙ্কাধাম || 

এখন লঙ্ঘন হয়া সাগর। 

আনন্দে পশীয়। লঙ্কানগর || 

ভেহি সেহি পথে উৎসব করি । 

পশি লক্কালয় রাবনপুরি || 

সমরে অটল বানরি বল। 

রন্দক্ষ আর রিক্ষ সকল ।। 

দিয়া চস! লঙ্কা মথুক এবে। 

হে রাঘব শব প্রীতে উৎসবে ।। 

এ মকল-সঙ্গে রঙ্গেতে অতি। 

চল লঙ্কালদ হে রঘুপতি | 

গুনধাম রাম কর শ্রবণ । 

আমার জেসত লৈডেছে মন ॥ 

বলসালি বাঁলিতনয় বলি। 

পরম অরাতিকুল নির্দলি ॥ 

পপপপাদপাপপাপাশ পাশপাশি পািশপশী 
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মহাজশ বির পনশ আর । 

বিরসাজে সাজ মহা ছুর্বার ॥ 

আহবে আনন্দ মেন্দ নামত। 

মহাবাছুলাপি বলি মহত ॥. 

দিখিদ বিবিধ বিগ্রহ সাস্ত্রে। 

জাক না ভেদয় দ্নেবের অস্ত্রে ॥ 

নদমান জাঘ,বান অপর। 

আর মহাবল নল বানর ॥ 

এ সব ছুর্বব(র প্রবির শীর। 

শবন করছে হে গুনাধার || 

এহি বিরগন সঙ্গতি করি। 

অনায়াশে নাশ ঙ্বানগরি ॥ 

অন্য সন্যে আর কি প্রয়োজন । 

শ্রবন করছে বিধুবমন।। 

এ সব সামর্থ লঙ্ক। ম'থতে। 

সপ্রাকার দ্ধজ পুরি সহিতে ॥ 

প্লবন করিয়া জলধি নিরি। 

হপশীয়! লক্মাত এ সব বির । 

প্রাকার তোডন প্রাশাদ্দগন। 

কুতুলে বলে করি মরদীন ॥ 

তাগুবে আহবে লাঘবে অতি। 

সরাবন আর ভবন মথ ॥ 

সাধিবে বিজয় 'অজয় বির। 
ন। করিবা চিন্তা ছে বির ধির॥ 

এ সকল বলসালি বিপুল। 
সমূলে মথিবে রাক্ষশকুল ॥ 

হে হে গুনধাম রাম কপাল। 

শিন্ব তব আজ্ঞ1! কর সকাল ।॥ 

সা্জুক বাহিনি বাচ্ছুক দামা। 

করুক সকল বাঞ্িনি সিমা ॥ 

হে হে বিচক্ষন এহি ক্ষনত। 

শুন্দর সময় শুমুছুত ত॥ 

এমত তখন 

অতি হষ্টমনে 

লক্কাধাম করে গমন রাম। 

মম মত য়েছি হে গুন্ধাম ॥ 

কর্কশ রাক্ষশ বিনাশ হেতু । 

কর সিজে জাত্রা হে গুনশেতু ।। 

রাজিবলোচন সিতাদর্শনে। 

উচ্ছাহ করহ গমন মনে ॥ 

' পবননন্দনবচন শুনি । 

আনন্দ অপার রাধঘবমনি ॥ 

রিপুর বপুর বিনাশ হেতু । 

সাগর তরনে বন্ধনে সেতু ॥ 

রঘুপতি মতি কবি তখন। 

লঞ্চর গমনে করিল মন।। 

ইতি শ্রীগুন্দরাকাণ্ডে রচন। 

ছুর্গগ নিবেদন সর্গগ শোভন ।। 

পঞ্চম সপ্ততি সর্শ,গ বিরাম। 

রশন। রটনা! শ্রুরাম নাম ॥ 

শুন শুন মন নিবেদি*তোরে। 

তৃমি কি ডুবাঁও এবার মোরে ॥ 

তোমার অধিন আমি সতত । 

জেমত লওয়ো লই তেমত ॥ 
শ্রুহরেন্দ ভূপে কহিছে মন। 

এহি বারে বার জ্ঞান কারন. 

লও সুখে যুখে শ্রীরাম নাঘ। 

আন্তমে পাইবে পরম দাম ।। 

[ ষট.সপ্ততি সর্গ।] 

হন্থুর বচন 

রাজিবলোচন শুনি । 

বলিল তখনে 

মধুর ব্চনে বাণী ॥ 



বলে আরবার রাম গুনাধার 

সশুনহ আমার বানি। 

করি জিজ্ঞাশন পবননন্দন 

বল বিবরন মানি ॥ 

সেঘোর লঙ্কার কহ সখাঁচার 

তুমি আরবার বির। 

ছর্গগ ঝাকি মত লঙ্কানগরত 

অবর্গগ কিমত ধির ॥ 

আদ্যপাস্ত তার কহ গুন।ধার 

করিয়! বিস্তার এবে। 

এহি বলি রাম দুর্বাদলশ্তাম 

হইল বিরাম তবে ॥ 

জীরামবচন করিয়। শ্রবন 

পবননন্দন বির । 

কহিতে লাগিল তবে সিষ্টশীল 

ব্রেত্তাস্ত অখিল ধির ॥ 

শুধন্দীসমাজে জেন দেবরাজে 

পরামর্শ কাজে জেন। 

বৃহস্পতি স্থানে পরম সম্মানে 

বিবরন জিজ্ঞাশেন ॥ 

বুহম্পতি জেন তারে বলিছেন 

সক্তে শুনিছেন তবে । 

শুমতি মারুতি বলিল তেমতি 

শুনে রঘুগতি বিরে ॥ 

শুন প্রভু রাম স্বর্ন লঙ্কধাম 

অতি অন্ুপাষ্ সেজে। 

সমুদ্রমধ্যত শৈলের শ্ঙ্গত 

বিকাশে মছত তেজে॥ 

অগমা বিশম অতি মনোরম 

পক্রপুরোপম ধাম। 

মত্ত ছরিচয় মদধান্ধ দুর্য য় 

বহু তাত হয় রাম ॥ 

১২৫ 

দেবের ছূর্য য় রক্ষ বিরাজয় 

দেখি ভয় হয় মনে। 
বলদর্পি অতি পরম হু্দাতি 

সবে অতিরথি রনে॥ 

পরিখা ভিশন তথ! শুশোভন 

রাজবলোচন শুন। 

লোহার প্রাকার বহল বিস্তার 

কতেক দিলার পুন ॥ 

তার স্থনে স্থানে অতি সাবধানে 

এক এক খানে তথা। 

সতগ্দি ভিশন _ মহা অন্ত্রগন 

শুন বিবরন কথ! ॥ 

বিবিধ প্রকার জনন জে অপার 

সে লঙ্কামাঝার শদ!। 

নানামত কত মোতা সেস্থানত 

দেখিলীম জত তদা ॥ 

এহিমত লঙ্কাঁলয় দুর্য যয় দেবেপ। 

সোঁত করে নিরস্তরে সেজে রাবনের ॥ 

লঙ্কার পশ্চিম ঘারে থাকে রক্ষা করি। 

অজুত রাক্ষশ অন্ত্সন্ত্রচয় ধরি ॥ 

চিত্রকন্দম খড়গচন্দধর ভয়ঙ্কর । 

সবে মহাডুধি মহাক্রোধি নিশাচর ॥ 

সর্বাস্ত্রজোধনো সবে আহবে শুজান। 

অনুপম জমসম পরাক্রমবান ॥ 

লঙ্কার উত্তর দার থাকে রঙ্গা করি। 

অর্ধ,দ রাক্ষশ রনকর্ককশ কেশরি॥ 

দক্ষিণ লঙ্কার হবার আবরি থাঁকয়। 

নিজুত রাক্ষশ ভয়ঙ্কর শুতুর্ধ য় ॥ 

সবে অতিরথি দৃড়মুষ্টা শুদুর্য যয়। 

সমরে অমরে লহে ভরে তারাচয়॥ 
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সেসকল মহাবল অটল সমরে। 

দ্ধ অগ্রগামি ছিতশ্রমি ধনুদ্ধরে ॥ 

সে লঙ্কার পূর্ববদার রক্ষন করয়। 

নিঙ্ছুতের দিগুন রাক্ষশ দুরাঁশয় ॥ 

সবে মহাঁজুধি মহাক্রোধি বুদ্ধিবান। 

মায়াবি আহবে চও দুদ গ্রধান ॥ 

সতের সহজ্র সত রাশ দুর্বার | 

মধ্য গুল রঙ্গ করে বাকগশ রাজার | 

রালনাবরন করি... এহিঙ্গণ 

উপাশয় রাঁবন রাঁজাঁক সর্ববক্ষন ॥ 

গুমতি দে মার়তির ভারি শ্রবনে । 

বিল বচন বির রাজিবলোচনে ॥ 

হে হে হগ্ুমান জ্ঞানবান বিধযবান | 

সত্য বলি মহাবলি তব বিছ্যামান ॥ 

আমি একেশ্বরে নিশাচরে নির্দীলিব। 

বিপুল বিশাদকুল নিষ্মুল করিব ॥ 
ইতি ইশুন্দরাকাঁণ্ডে বাল্সিকি বচন । 
সমাপ্ত হইল সর্গগ ছুর্গ গ নিবেদন ॥ 

সপ্তম সপ্ততি সর্গ গ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপরাম নাম ॥ 

ধন্য ধন্য বিহারনগরি পুখ্যধাম। 

জাত বাশ বানেশ্বর ১ হর অবিশাম ॥ 

তার দ্েশবাসি শ্হরেন্্রনারায়ন। 

রচিল প্রবন্ধ ছন্দ এ জে রামায়ন ॥ 

বল মন অনুক্ষন শিবরাম নাম। 

নাম্বলে কুতুহলে পাবা দিব্যধাম ॥ 

পাশপাশি ৮০ 

রামায়ণ 

[ সপ্তসপ্ততি সর্গ ] 

উত্তর ফন্তুনি নাম! নৈক্ষত্র ০ | 

হস্তা নাম নক্ষত্র হইবে ই: 41 
মধ্যাহ অতিতে হবে 

সে কালত হইবে মুত 3 

জয় নাম মুছুত্ত শুন শুভক্ষন। 

সেহু মুহুত্তত জাত্র' রব রাজন। 

লঙ্কাস্থান প্রস্থান করিব সে কালত। 

ওহে শুচি এহি রূচি করহ মনত ॥ 

শুন চারগ্রিব হে শুগ্রব মহাশয়। 

বানরবতিনি আর সেনাপতিচয় ॥ 

এ সকল মহাবল কপিদল সঙ্গে। 

লঙ্ব! প্রতি গমনের মন কর রঙ্গে ॥ 

শুন সথা মহাঁতেজা রাজা মহাশয়। 

অথন সরিবে মম শুভচিন্নময় |৮ 

দিল দেখা শুন সখা সাখাম্গপতি। 

নিষিত্ত সকল শুভশুচক সংগ্রতি ॥ 

রাবননিধন আর উদ্ধার সিতার। 

এমত নিমিপ্ডেক হে জানিবা আমার ॥ 

দক্ষিন নয়ন করে স্পন্দন আমার | 

শুদ্ধভাঁগ এজে শুদক্ষিন ভুজ আর।! 
এসব শুচকে কহে বিজয় আমার । 

দেও ডঙ্কা চল লক্কা সঙ্কা কিবা আর।। 

বানরবাহিনি আগে লাগে প্রেশিবার। 

পথ নিরেক্ষন হেতু ওহে গুনাধার ॥ 

অনিল সমান বলবান নিলবার। 

বাহিনি অগ্রত পিগ্রে চলুক শুধির | 
সপ পিপাসীপীপশিস্পপস্পেপশাপী সা শাশীশিত 

জে সময়। 

ওুভময় | 

পিসী 

১ কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে বাণেশ্বর নামক শিব এখনও বর্তমান । বাণেশ্বর নামক রেলওয়ে স্টেশনের নিব 

এই শিষের মন্দির। শিষয়ঝি উপলক্ষে এখানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে । 



বেগসালি বি্জসিল বাছি কপিগন। 

সত সহক্মত হয়া আবৃত অখন ॥ 

চলক সে নিল ধির বির এহিক্ষন। 

ফল মুল আয়োজন করন কারন ॥ 

পথশ্রমে শ্রান্ত ভ্রান্ত মতি হলে কেহ। 
খুদায় তৃষ্গায় জার পিড়িবেক দেহ ॥ 

নে সকলে কলে মুলে জলে মন্তশিয়া। 

চলিব লঙ্কাক প্রতি সঙ্গতি করিয়া ॥ 

বিজম উদ্যোগ ইহ! অবশ্য করন। 

সি্বে দেশ মহাজশ নিলে এহিক্ষন ॥ 

অগ্রগনা সনা দনা দলি মহাঁজশি। 

হে হে পিল দিষ্টশিল চল কুতুহলি ॥ 

ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাবন অনিক। 

হর্শ জন্মায় চল কি কব অধিক ॥ 

মহাশয় গয় শুদুর্য ষয় ভয়ঙ্কর। 

অপর ছুদ্ধীর এজে গবয় বানর ।। 

দেবেরো অশক্ষ রনদক্ষ এ গবাক্ষ। 

সেনার অগ্রত সিদ্বে চলুক সাপক্ষ ॥ 

বছতর ভয়ঙ্কর বানর সঙ্গতি । 

চদুক অগ্রত এ সকল মহামতি ॥ 

এক কুটী মহাবল বাঁনর সঙ্গত। 

বিশম বাঁনর প্রতি মহামঙোদদত ॥ 

সন্যের দৃক্ষিনপার্শ করিয়া রক্ষনূ। 
চল,ক এ মহাবল অচল মর্দিন || 
মনত মাতঙ্গের প্রায় মহাকায় এজে। 

র্শ আমর্শ জুক্ত বিক্রমের তেজে !| 
মিপ্রগামী অমিততেজশ জশময়। 
এজে গন্ধমাদন সর্ঞন মহাশয়। 
বানরীয় বাহিনি রাম পার্শ রাখি। 

চলুক শুশিগ্র হে শুগ্রিব প্রানসথী ॥ 

১০৮52 
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এজে হনুমন্ত সম্মতি শুভাঁজন। 

ইহার স্বন্দমত আমি করি আরহন্।। 
মহাবল কপিদ্দল করিয়! পালন্.। 

সন্যের মধাত আমি করিব গমন | 

আমার পশ্চাত সিদ্রে করূক গমন। 

লক্ষিবান শুদ্ধজ্ঞান অনুজ লক্ষন | 

জুবরাজ অঙ্গদের স্কন্দম আরোঁহনে। 
আগুক লক্ষন বিচক্ষন রঙ্গমনে ॥ 

বলবান জাধুবান শুশেন অপর। 

মৃহাহর্শি বেগদর্শি অপর বানর॥ 

সন্য পৃষ্টভাগ রক্ষা করি তিনজন । 

লঙ্কার গমনে মন করক অখন।॥ 

রাঘবের বস্ত বিনির্গগত কথ গুনি। 

চাক্ষগ্রিব শুগ্রিব রাঁজন মহামানি ॥ 

বানর বলক আজ্ঞা কৈল দেসময়। 

আস্তক সাজুক সিদ্ে জত কপিচয় ॥ 

গুগ্রব আদেশ পাঁয়া অশেশ বানর । 

জুদ্ধের ইচ্ছায় সবে আনন্দ অন্তর || 

হুলস্থল কপিকুল হেল সে সময়। 

পর্পরে হর্শাস্তরে অভভান ১ করয় ॥ 

সিখরনিকর তেজি কতেক বানর। 

অবনিত অবস্থিত হৈল সিগ্রতর ॥ 

কত কপি প্রতাপি তেজিয়া গুহাগন । 

গমনের মনে হেল চঞ্চল তখন ॥ 

শুন্দর কন্দর কত বানর তেজিয়া। 

নিকলিল সে সময় হর্শক লভিয়] ॥ 

কগি নব মহোঁৎ্দববন্ত সে সময়। 

জেছিল জথাত তেজি শে শব আলয়ু।। 

একত্র হইল তত্র জত কপিগন। 

সাগরসমান সেন! পর্ম ভিশন |) 



১২৮ 

সে সদয় সদাশম় শুগ্রিব রাজন। 

রাজিবলোচন সঙ্গে হয়া তুষ্টমন ॥ 

ওত সময়ত জাঞ্ করি শুমঙগলে। 

জম সব সিংহনাদ করি কুতুহলে ॥ 

পরে কপিবরে হর্শান্তরে সে কালত। 

লক্ষন সহিতে পুজি রাম চরনত ॥ 

পুজিত দুহাত হয়া রজিবলেচন। 
মারতিক স্বন্দে বির কৈল আরোহন ॥ 

সরাশন করাশন করিল লাঘবে। 

অক্ষয় তুনির পৃষ্ঠে বান্ধিল বাবে ॥ 

মহাজশি দিব্য আশ বান্ধিল তখন। 

দক্ষিনমুখেতে শুধে করিল গমন ॥ 

জুবরাজ অগদের ক্ষন্দ আরোহনে। 

চলিল অনিলবেগে লক্ষন তথনে ॥ 

মহাবল কপিদল লকল সহিতে। 

শুগ্রিব সহিতে অতিশয় হর্শচিতে ॥ 

গুনধাম বামজাত্রা করিলেন রঙ্গে । 

অগন। বানরি শন্যগন করি শঙ্গে ॥ 

বৈরবার বারম দারন পঞ্চানন। 

িক্তএমি পরাক্রমি মহা কপিগন ॥ 

ধরাঁধর শমশর করিবর কত। 

মাতঙ্গ সমান অঙ্গধর কত শত।। 

চলিল অনিলবেগে বিজ্ঞ শি্লগন। 

সত সহতেক কুটা সত গুভিশন ॥ 

শ্রীরাম লক্ষন আর শ্তগ্রিব রাজনে। 

আবরন করি চলিলেন কপিগনে ॥ 

গুগ্রিবপালিত সে জে বানরবাছিনি। 

রাম অগ্র পশ্চাত চলিল মহাযানি ॥ 

আনন্দে মগন মন বানর সকল। 

মহা উভ্ভেরন করে কত মহাবল ॥ 

তর্জন বচনে কত গর্জন করয়। 

খেল! করে হর্শাস্তরে কত কপিচয় ॥। 

রামায়ণ 

করি শাদনিনাদ করয় ঘোরতর । 

কত কপি লিংহনাদ করে ভয়ঙ্কর | 

কত কপি প্রশাপি নকল সে সময়। 

শুগন্ধি শুগন্ধি আনি ফলমুলচয় || 

অন্ুক্রমে পথশ্রমে করয় তক্ষন। 

কত কপি বৃক্ষগন করে বিদ্ধংশন ॥ 

কত কপি সিধরিশিখর আরোহিয়া। 

নানা ফলঘুলগন আনে আহরিয়া ॥ 

কত কপি প্রতাপী সকল শেশময়। 

মহামহ্কহ বলে সম্ত উৎপাটয়॥। 

উৎপাটন করি করে ধরি হরিগণ। 

মহা কৌপমনে করে বিপুল তর্জন ॥ 

কত মহাবল দসিলাতল তলে করি। 

মার বাক্গশক বলি গর্জে ঘোর হরি ॥ 

কত মহদ্দত লয়। পর্বত করত। 

বিরদপ্ণ করে পরস্পরে সেকালত্ত ॥ 

কপিগন কতজন হষ্টমন হয়া। 

বচন বোলয় মহাশিলা করে লয়! ॥ 

আমি রক্ষম্বাদির করিব মহামার | 

কেহ বোলে আমি ভারে লবেো জমদ্বার ॥ 

(কহ বঙ্গে কোথা সেজে পামর ধশানন 

সবান্ধষে আমি তারে করিব কদম ॥ 

কেহ বলে এহি চও্ড সিলাখণ্ড দিয়া। 

দশ মুড খণ্ডন করিব প্রহারিয়া ॥ 

কেহ বোলে বলে আমি তলের প্রহারে। 

থ্ডিব রাবনশির কে রাখিতে পারে ॥ 

তজ্জন গর্জন করি হরিগন তবে। 

লঙ্কা অভিমুখে শুথে চলিল কৌতুকে ॥ 
সকল সন্তের অগ্রে করিছে গমন। 

অনিলবিক্রমি নিল কুমুদ সঙ্জন । 

পথগন নিশোধন করি সেনা শঙগে। 

চলিছে সে বলি হইয়ো শুবিপুল রলে | 



সথদযকাও 

র্ঘুপতি মধ্যে গতি করিছে তখন। 1 

বিপুল কপির কুল করি আবরন ॥ 

গুগ্রিব লক্ষন সঙ্গে রঙ্গে রঘুবির। 

করিছে গমন সক্রদমন শুধির ॥ ূ 

দশকুটী বানরে হইয়া! আবরন। 

লত বলি মহাবলি কপি শুভিশন ॥ | 

সন্োের দক্ষিন্পার্শ করিয়া রক্ষন। | 

আনন্দে মগম মন করিল গমন ॥ ৃ 

এক কুটী সত সেনা সঙ্গতি করিয়া। ূ 

কেশরি কেশরি পরাক্রমি শুরহর্শিয়া ॥ 

সব্য পার্শে রক্ষা করি গবাক্ষ সহিতে। 

চলিল তথন অতিশয় হরশীতে ॥ 

শুগ্িব রাজাক অগ্র করি সে সময়। 

জ্ঞানবান জামুবান সমরে দুর্য যয় ॥ 

স্বেনগামি স্বেনতেজা শুশেন বানর । 

আর শুদুর্বার বেগদর্শি কপিবর ॥ 
অন্ত পৃষ্টে অতি স্বষ্টে করিল গমন। 

রক্ষন করিয়া সেনাগনক তখন ॥ 

সেনাপতি পতি সে জে নল মাবলি। 

সন্যমধো গমন করিছে কুতুহলি ॥ 

বলের নিঞ্ম ন্যায় করি হরিবর। 

গমন করিছে শুথে আনন্দ অন্তর | 

সর্বব সন্য প্রদক্ষিন করি সেসময় । 

মণ্ডল আকার করি ভ্রযন করয় ॥ 

সন)গন শুরক্ষন করম কারন । 

দ্ধধিমুখ প্রজক্ঘ বানর শুতিশন ॥ 
সরত সহিত এহি তিন মহাবল। 

রাজার আজ্ঞায় রক্ষা করি কপিদল ॥ 

চলিল অনিলসম গতি করি অতি। 

সন্যপদভরে কম্পমান বসশুষতি ॥ 

এহিমত সেকালত কপির গমন। 

বলদপ্পে” দপ্সিত বিক্রমি জনে জন ॥ 

৬৭ 

০০ ১০ 

৯২৯ 

অধর! হইল ধর! পদভর! পায়া। 
চলিল বানরি সেনা! একাকার হুমা ॥ 

অতুলা বিপুল! ধুলা উঠিল তখন। 
অন্ধকারে আবরিল সহশ্রকিরন ॥ 

মহাধরাধর ছুরে দেখিল তখন। 

বানরবাহিনি আর রাজিবলোচন ॥ 

ইতি শ্রশুদ্দরাকাণ্ডে বান্সিকিয় গান। 

বানর অনিক লক্কানগর প্রয়ান ॥ 

সপ্তমসগ্ডতি সর্ণগ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥ 

অশার সংশার পারাবাঁর শুবিস্তার । 

কিরূপে হইবা পার মন ছুরাচার ॥ 

শ্ীহরেন্দ্র কূপে কয় বলি তার হেতু। 

পার হও রামনাম তাত বাঙ্ধি। সেতু ॥ 

[ অষ্টসপ্ততি সর্গ ] 

সাগর সমানে সেনা বানরবাহিনি। 

জহার নায়ক দাশরথি রথুমনি ॥ 

রাম হেতু উদ্দম করিছে জনে জন। 

দিতে সমরত আপনার প্রানধন ॥ 

অতি ভিম বিক্রম পরম জিতশ্রম। 

সিগ্রগামি অমিততেজশ জমশম ॥ 

জে প্রকার অক্ষবার অতি গতি করে । 

সেহি প্রায় সমুদায় চলে নিরস্তরে ॥ 

সন্যদন্যদুরকর ধনুপ্ধর শার। 

দে বাছিনি ঘধ্য সোভা করে চমৎকার ॥ 

কপিস্কনে' আরোহন শ্রারাম লক্ষন 

চল্জ শুর্যব প্রায় সোতা1 করে ছুইজন ॥ 



১৪ 

অলদের স্কন্দে সে লক্ষন বিচক্ষণ | 

মারূতির স্বন্দে বির রাজিবলোচন ॥ 

তাক মন্দোধন করি লক্ষন তখন। 

শুমূছু মধুর ভাঁশে বলিল বচন ॥ 

হে হে রাখ গুন্ধাম অগ্ুপাম তেজ । 

এবন করহ রাঞ্জোম্বর মহারাজ ॥ 

লোকের অশিব দশগ্রিব ঘোর রনে। 

তোমাক পাইয়া হারাহবে প্রানধনে ॥ 

ভাগ হেঠা অনন্দিত! সিত| সৌভাগিনি। 

লভ্িয়া বেভয় তাক লভবা আপনি ॥ 

'অর্থ শিদ্ধে গননিধে সমদ্ধি হইবা। 

সমিদ্ধি লইয়। তু'ম অগ্গুধা! জাহবা | 

হে হে বাম গুনধাম ভুর্বাদলশ্যাম | 

শুসিদি হইবে তব পুন্ন হখে কাম। 

পুনাসেতু সেজে হেতু সদর লক্ষন । 

[প্রখিবি আকাশে আমি শুভ!চন্নগন ॥ 

দেঁণ আম 9 হে স্বামি অমিতবিকু,ম। 

শিবেদিছি একে একে শুন প্রভু তমি ॥ 

সন্য মধ্যে মুছু শত বহে সামরন। 

শুত্ববে শব করে মুগ পাঞ্ষগন ॥ 

দখগন্ শুপ্রশনন কন নিণঙ্ষন। 

সহআ্করন দেখ প্রশমন অথন ॥ 

দেখ দেখ শুক্রগ্র£ঠ রা'জবলোচন। 

অনৃপ্রা তন্থ তায় কারছে শোভন ॥ 

্রহ্মশা মহশিগন বিশ্ুদ্ধিতাবেতে | 

অতি তেজোময় প্রকাশয় আকাশেতে ॥ 

আকাশে প্রকাশে দেখ ত্রিশস্কু রাজন। 

পুরহিত সন্নিহিত বিমল শোভন ॥ 

বিসাঁথ। নক্ষত্র এজে জানিব। শুন্দর। 

বিকাশে আকাশে দেখ রাম গুনাকর ॥ 

দেখ ধূমকেতু .ণ নর মুলা নৈক্ষত্রক | 

ধর্শনা কারছে গুধে অঞোধ্যানায়ক ॥ 

রামায়ণ 

এ সকলে শুচকে জানিবা দয়াময়। 

সকল প্রকারে রক্ষকুলের প্রলয় ॥ 

উপস্থিত হেল রক্ষকুলের বিদাশ। 

না করিব! চিত্ত] রাম জগতনিবাশ ॥ 

সলিল সকল দেখ নির্দাল সুন্দর । 

বনগন বিলক্ষন সবে ফলধর ॥ 

খতু অন্ুশারে শুপুম্পিত বৃক্ষচয়। 

পুষ্পগন বনুগন্ধধর মনোময় ॥ 

কপিবাহিনির বুযুহ প্রশন সুন্দর | 

প্রকাশ করম শে।ভা অতুল সত্তর ॥ 

হিনদগ্ঠ জেন সন্ত দেবঙা সবার । 

তারকা ছুদ্ধের কালে ওহে গুণাধার ॥ 

সেহি প্রায় সমুদায় বাহনি আমার। 

প্রশন্রমাণশ সবে সোভে চমৎকার ॥ 

মহাবল এ কল মঙ্গল দর্শনে । 

হর্শ লভ মহোত্ভব তু।ম নিজ মনে ॥ 

এাহমহ কথোপকথন গন করি। 

চলি জায় বলি দুই পুরুশকেশরি ॥ 

এঠিমত সে কাঙ্গত ভ্রাতাক আশ্বাশি। 

হষ্টমন বচক্ষন লক্ষন শুজশী ॥ 

আরব।র গুনাধার বামে সম্বোধিয়া । 

বলিল বচন মনে হক ল[তয়। ॥ 

বানরবাহনি পুরী ধরনীমণল। 

চলিছে চপল কপি সকল সবল ॥ 

রনদক্ষ (রক্গগন সাদ্ধ,লবিক্রম। 

নথ দ্তায়ুধা সবে মহাজিতশ্রম ॥ 

এসবার কর পদ্দে প্রিথিবিপিড়নে। 

অতুল বিপুল ধুলা উড়িছে গগনে ॥ 
শুধেষর কিরন গন গগনমগুল। 

ধুলায় আচ্ছন্ন হইল |দশাদ সকল।॥ 

তমরাশী আশী রাশ লেক দিশপাশ। 

অন্তধ্যান হইল দিশ বিদিশ আকাশ 



লোকগন নিরক্ষন না হয় তখন। 

পাঁয়া পদভরা ধরা! কাপে ঘনঘন | 

কপির গর্জন আর মহাসিংহনাদ। 

মহাকোলাহলে জেন জলদসংবাদ ॥ 

শুগ্রিবপালিত সে জে বানরবাছিনি । 

এহি রূপে চলে আবরিয়া রঘুমনি ॥ 

সতে সতে সহশ্রে সহশ্রে কুটা কপি। 

পরম গ্রতাগী সবে মহা কামরূগী ॥ 

ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমর আমর্শা। 
দিব বিভীবরি চলে শবে মহাজশী ॥ 

আত স্বষ্টমন সর্ধজন কপিগন। 

সিম্রে বেগে চলে কুতুহলে তুষ্টমন ॥ 

কে!নরূপে রক্ষ ভূপে করি নিরক্ষন। 

কত্তক্ষনে তার সনে হবে সন্দর্শন ॥ 

সিন্রে জানকিরে উদ্ধারন প্রয়োজন । 

এহি চিন্তান্নিত সেকীলত কপিগন ॥ 

ইতি ভ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বাল্সিকিরচন | 

কপিসন্তগ্রয়ান্ প্রস্তাব শুশোতন ॥ 

অস্টমসপ্ততি সর্দ গ হৈল নিরম। 

তেজ মন আন কাম জপ রামনাম॥ 

শিব রাম নাম মন বট বশনায়। 

কেন মন অকারন ব্রেথা দিন জায় ॥ 

শ্রীহরেন্্র ভুপে বলে রাম গুনধাম। 

অস্তে জেন শুখে সুখে আইনে ভব নাম । 

[ একোনশীতি সর্গ ] 

পরে সে বানর দল মহাবল শবে। 

বিদ্ধনাম ধরাধর পাইল উৎস্থবে ॥ 

₹তউ 

বিচিত্র কাঁননগন শুশোভন অতি। 

নদিগন বিচক্ষন তথ! বিরাজতি ॥ 

মনোহর নিঝর শুন্দর চারিতর। 

নিরমল জল তাত রছে নিরন্তর ॥ 

মে সকল শুচপল কপিদল তবে। 

বনগন নিরক্ষণ করয় উৎন্ববে ॥ 

গুন্ধাম রাম আর শ্রীল শ্রীলক্ষণ। 

সেহি বিদ্ধ ধরাধর পাইল তখন ॥ 

দেখিল শুদিল সে অখিলপতি রাম। 

মূলয় পর্বত অন্ুপ।ম চিত্রধাঁম ॥ 

চন্দন কাঁননগন শুশোভন অতি। 

নিরক্ষন তখন করয় রঘুপতি ॥ 

সোকহর অশোক কিংশোক পারিজাঁত। 

জবা কবরির শুক্নভির অশঙ্খাত ॥ 

কপিগন চন্দনকাঁনন প্রবেশীয়!। 

তগ্জন তখন করে বলে উৎপাটিয়। ॥ 

কম্পিকার অপার পাদ্বপ মনৌঁময় । 
বক আর চম্পক মাঁধবিলতা চর ॥ 

আম্ব নিষ্ব জন্তু আর কদন্ব কেশর। 

সাল তাল তমাল হেমতাঁল মনোহর ॥ 

খছগুরি বদ্ধরি বেল পনশ কশাল। 

নারিকেল অন্মথ মামলখি পানিয়াল ॥ 

তাত অশঙ্খাত নানাজাত পক্ষিগন। 

গাছে গাছে আছে নাচে হয়া রজমন ॥ 
অমুত সমান কত ফলগন তার । 

তুপ্জে পুঞ্জে পুঙ্গে তথা করিয়া বিহার ॥ 

কপিগন হেন বন করি নিরেক্ষন। 

আনন্দে মগন মন হৈল জনে জন ॥ 

তথা চাক্ধপঙাবন ফলগন আর। 

ছন্ন ভগ্ন আঁরস্তিল কপিগন তার ॥ 

বলোৎকট। মহাভট। বানর সকল । 

কবল করয় ফল সরির সরল ॥ 
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চাক তর মনহর ফলমুলগন। 

দেখে ডাকে ভুঙ্জে তাক আনন্দে তখন ॥ 

ফল মূল পুষ্জে পু্জে তৃঞ্জে নিলা করি। 

রামের পশ্চাত গতি করে তরাতরি ॥ 

স্বাছু মধুগন পান করি কপিচয়। 

রাম জথা চলে তথা আনন্দনৃদয় ॥ 

কপিগন কত জন হষ্টমন হয়! । 

রক্ষগন আরোহন করে তণা রয়া ॥ 

কতজন নর্দন করয় ভয়ঙ্কর | 

প্রল্ঘ হইয়। দোলে কতেক বানর ॥ 

কত কপি প্রতাপা ঝাপিয়া শুনিলায়। 

এক বৃক্ষ হনে অন্ঠ বৃক্ষপর জায়॥ 

এহিমত সেকালত কত কপিগন । 

ঢাকিছে ধরনি দিশ আত শুতিশন ॥ 

পরে কত ছু3রে রাম রাজিবলোচন। 

পাইল মহেন্দ্র নাম নগ শুশোভন !! 

শুন কন্দর মনোহর শোভাকর। 

তাহাব [সবর আরোহিল রঘুবর ॥ 

সিথরিসিথর আরহিয়া রঘুবর | 

দেখল তথন সিন্দু নির শুগম্তির॥ 

গান্তর 'নরত কত কুস্তর মকর। 

নক্র তিমিগিল প্রস্ত গ্রাহ ভয়ঙ্কর ॥ 

নানাজাতি মৎ্ব বহু কস্বব * চুর্যযয়। 

সম্পূর্ন হইছে সে জলধি শোভাময় ॥ 

হেন মত লবনজলধি নিরক্ষন। 

করয় তখন রাম অপর লক্ষন ॥ 

বানর লকল মহাবল শুচপল। 

মলয়া পর্বত আর সে বিশ্ধ অচল ।। 

অতিক্রম করি হরিগন তরাতরি। 

কেহ আগে কেহ পাছেক্রতগতি করি ॥ 

১ কচ্ছপ ই সিদ্কুর 

জথা রাম গুনধাম লিঙ্গুর ২ তিরত। 

সেহি স্থানে প্রাপ্তধান হল সে কালত। 

পরে দৃষ্টী করে পরজ্পরে সে লময়। 

জলধির নির গুগভির বিরাজয়॥ 

সিন্দুর ঢেউত ধোঁত মল সিলাগন। 

পিত পিত লুহিত পটল শুঅঞ্জন ॥ 

বিপুল আন্দোল করে সলিল সমুহে। 

গুস্থির সকল নির শ্রোঁত নাহি বহে॥ 

হেন্মত ছুষ্পার সেপারাবার পাড়ে। 

কপিশনে চিন্তামনে রাম গুনাধারে ॥ 

উপায় অপায় বঘুরায় সে সময়। 

বানরবাহিনি আর শেনাপতি5য় ॥ 

রাজিবলোচন করি নিশ্বাশ মৌচন। 

সোঁচন করিয়! বলে শুগ্রিবে বচন ॥ 

শুন সথা সাখামৃগপতি মহামতি । 

জলধির তির বির পাইলাম সংগ্রতি ॥ 
শুন গ্রানসখি লথি সাগর বিপুল । 
ব্যাকুল হইলে! আমি অখন অতুল ॥ 

এ দুষ্পার পারাবার শস্তার কারম। 

চিন্ত হৃদিময় সদ্াশয় হে রাজন ॥ 

পূর্বে জে প্রকার আমি তোমার ষ. 

পরাধর্শ স্থির করিয়াছি গুনানিত ॥ 

সে উপায় কপিরায় কর এসমর। 

চিত্তিয়া অন্তরে স্থির কর গুনালয় ॥ 

অতঃপর কপিশ্বর করহ শ্রবন। 

গ্রমাদজনক এ জে অগাদ ভিশন ॥ 

এ ছুষ্পার পারাবার পার হইবার । 

অল্প উপায়ত সিদ্ধি ভাঁব গনাধার ॥ 

সেনাগন নিবেশন করহ রাজন। 

পরে পরামর্শ চিন্তা করিব অথন ॥ 



নিপু সম্তরন হেতু মগ্্রনা করিব। 

সেনা নিবেশীয়া আইশ হে শখি শুগ্রিব॥ 

জে প্রকারে এ অপারে পার হয়া সুখে । 

মহাবঘ কপিদল পরম কোৌতুকে ॥ 

পারাবার হয়া তার লকঙ্কা্ধার প্রীতি । 

করি গতিজে প্রকারে রাজা কপিপতি ॥ 

সে উপায় পুন্যকায় কর সিম্তর। 

অধিক কি কব তব সমস্ত গোচর ॥ 

সিতার হরণ পোকে কশতন্ু রাম। 

মুদুভাশে শ্তগ্রিবক বলি গুনধাম ॥ 

হেনমত সে কালত বলিয়া বচন। 

অগৌনে রহিল মৌনে রাজিবলোচন ॥ 

পারাবার তির রঘুবির পায়া তবে। 

রহিল তখন ছুংখমন নিরতস্ববে ॥ 

ক্ষেনেক চিন্তিয়া চিত্তে কমল নয়ন। 

শুগ্রিবক সন্বোধিয়া বলিল বচন | 

হে হেকপিবর প্লবঙ্গের অধিকারি। *%* 

মহাবল কপিদল সকল অথন। 

স্বান নিবেশীয়। সথি কর নিবেদন ॥ 

এ জে পারাবার পার শুবিস্তার অতি। 

ক করিব সংপ্রতি মহামতি কপিপতি ॥ 

ইহার লঙ্ঘন কাল আমার শবার। 

আশী উপান্থত হৈল সখি গুনাধার ॥ 

আপন আপন শেনা তেজি কোন বিরে। 

কুত্রাপি গমন জেন ন| করে সত্তরে ॥ 

রামের বচনে শস্ত সে শুগ্রিব মতিমন্ত 

বুদ্ধিবন্ত তবে সে লময়। 

লবনজজলধিতিরে সেজে স্থান শুরূচিরে 

কপিবিবে আনন্দহদরয় ॥ 

বহছুবিক্ষমম় স্থলে নিনেশায়। কপিবলে 

কুতুহলে শ্তগ্রিব রাজন। 

১ 
তথা লোতে মনোহর মছেন্র সে মহিধর 

ধরাধর পরম শোভন ॥ 

তার সম্গিধানে অতি বাহিনি করিয়! স্থিতি 

কপিপতি তবে সে সময়। 

দেখে কপিবলগনে সে সময় ন্বষ্ট মনে 

রাম শনে আনন্দহৃদয় ॥ 

দিতিয় সাগর প্রায় সেজে সেন। দেখা যায় 

মহাকায় বানরপটল। 

শুগ্রিবপালিত বল ভয়ঙ্বর শুচপল 

কপিদল সমরে অটল॥ 

পাঁয়া জলধির তর জত জত কপিবির 

সিন্ধুনির তরন বাঞ্চায়। 

আকিজঙ্খ! করিয়৷ তবে তথাত রহিল শবে 

কি হুইবে বলে সমুদায়॥ 

চপল কপির দল দেখে সে সাগর জল 

শুচঞ্চল প্রচণ্ড প্রবল । 

তরঙ্গ বিপুল তার পরনে করে দুর্বার 

সব্দ তার ভিশন শ্রবনে ॥ 

দেখি হেন কপিগন পরম আনন্দ মন 

জনে জমে তখন সত্বরে | 

ছুস্পার শে পারাবার শোভা তার চমৎকার 

সদ! জার তরগ ছুধোর ॥ 

জাদোগনে নিশেবিত অতি উগ্র নক্রন্নিত 

জ।তস্থিত গ্রাহ অশঙ্খাাত। 

চগবেগ অতিশয় বিপুল আবর্তময় 

দেখি ভয় হয় মনে জাত ॥ 

দিগুবস্ত অতিশয় বিশধর ফনিচয় 

নিবাশয় জাত অশঙ্খাত। 

ছর্গ গম বিশম অতি স্দাকাল বিরাঁজতি 
করে গতি মকর জাহাত ॥ 

আর কোন কোন স্থলে পবনালোড়িত জলে 

নানাস্থলে মহ। উশ্মিচয় 1 



১৩৪ 

কোনস্থানে সমিরনে উত্ব করে নিবগনে 

দরশনে মহাশোভাময় ॥ 

কোনস্থলে উচ্ছ জলে করে চগ্ড বাঁু বলে 

কুতুহছলে করে নিপাতন | 

এ প্রকার সে সময় দেখে প্লবঙ্গচয় 

হৃমৈয় সবাকার মন॥ 

আকাশে সাগরে য়ার নাহি ভেদ কিছু তার 

এপ্রকার দেখে কপিগনে। 

আকাশ তুল্য শাঁগর সাগর শে পটাস্তর 

সমশন দেখে ষ্ট মনে 

মনে হেন জ্ঞান *ম জেন সিন্দু নিরচয় 

ঠৈছে লয় আকাশ সহিতে । 

আকাশ আশীয়া জেন সিন্দুজলে মিশিছেন 

দেখে হেন কপি সকলেহে ॥ 

নিবেখি সিন্বু এমত সেকালত কপিজন 

আনন্দত ৩বে পরস্পর | 

সিংহনাদ ধোন শ্বন করিলেন কপিগন 

জেন ঘন শ্বন ভয়ঙ্কর ॥ 

কপিসন্দে সে সময় সাগরের সব্দচয় 

লুপ্তময় হইল তখন। 

মহাঁভেরি সব প্রায় সেজে সব্ধ সমুদায় 

লুপ্ত গ্ায় সে শবে ভিশন ॥ 

সেসময় কপিগন উন্মি দেখে শুতিশন 

সে জেমন গগন লঙ্ঘিছে। 

সে আ'ন্ফাল হেনমত নিরেখিয়া কপি জত 

অস্তরত বিস্ময় লভিছে ॥ 

তার সে ছুষ্পার পার হইবার চিন্তা শার 

করি হরিগন সে সময় । 

আকিঙ্খ। করিয়া তবে তথাত রহিল শবে 

নিরূচ্ছবে চিন্তিত অন্তরে ॥ 

 শ্রীপুন্দরীকীও নাম অন্ুপাম পুন্যধাম 

জাত রাম কথ বশায়ন। 

5 ২. 
টিন দকুিও 
'বাবযল 

উদ্যোগ বল নিবেশ -: পুন্যাক্ষান হবে লে 

শুবিশেশ মুনির বচন । 

সর্গগ নবম সপ্ততি. সমাপ্ত হইলমি 
কর মতি রঘুপতি পদে। 

শ্রীহপেন্্র ভূপে কয় তবে নাহি জম 

মিথ্যাময় কেন ডুব মদে ॥ 

[ অশীতি সর্গ ] 

বিভ্জশিল অনিলবিক্রমি নিল বির। 

অতি মতিমাঁন সেনাপতি বাহিনির ॥ 

সাগর উত্তর তিরে নগেন্দ্র নিকটে । 

শুনির্্রণ স্থল সে জে জলধির টে ॥ 

বানরবাহিনি করি তথা নিবেশন, 

সোভা কৈল শৈলপ্রায় শে নিল সর্জন ॥ 

নিরস্তরে সৌভ1 করে বাঁনরবাহিনি। 

দিতিয় সাগর হেন মনে অন্ুমানি। 

আবরি দক্ষিন তার অদিন মানতে | 

রক্ষা কৈল মৈন্দ সে দিবি নহাজশে ॥ 

সুবিস্তার অতি নদ্নদিপতিতিরে | 

নিবেশ শেনার পার্শে রাম রঘুবিরে ॥ 

রহিয়া তখন বিধুবদন রাঘব । 

শোকে দুষখে ব্যাকুলিত হয়া মহোত্ভব ॥ 

বিচক্ষন সে শুভলক্ষন লক্ষনক। 

সম্বোধন করি বলে অযোধ্যানায়ক ॥ 

শুন গুনশীল বিঝ্শীল হে লক্ষন । 

ছুরহ বিরহ শোঁক জাজল্য জলন ॥ 

গুনান্নিত শুনিশ্চিত সে কালক্রমত। 

উপাশম হয় গুনালস ক্রমশত ॥ 



সুনায়কাওড 

কিন্ত পুন আমাত সে হৈল বিপরিত 

আশ্চর্ধ হকি কব জশস্তব স্নান্লিত ॥. 

মম পরীয়শ্রীয়া তপস্বীনি তেজস্িনি। 

গুভাকমধ্যমা বামা জনকনদ্দিনি ॥ 

দিতার বিজোগন্জণ গুধান ইন্গন। 

মম অদর্শন ছুতাশন শুভিশন ॥ 

অতুল বিপুল সিখা সে হুতাশনের। 

দিব! বিভাবরি মম সরির মনের ॥ 

দ্বাহ করে নিরস্তরে যেমন দহন। 

হায় বধাতাঁয় কি বলিব হে লক্ষন ॥ 

মমধিনা সে নবিনা! বিলায়ে পাগরে। 

সান করি মনে ধরি সিতলতা তার ॥* 

[ একাশীতি সর্গ ] 

শুন মন্ত্র সেজে বন্দু অধর দুর্বার । 

কার প্রীরকর নহে দে কম্ম তাহার ॥ 

ধোগাতুরে জেন করে অপথ্য ভোজন। 

মোহ প্রায় সমুদ্বা় তার কন্মুগন ॥ 

সেজে রাম গুনধাম মহাবিরবর। 

জানিছে হারছে দিত রাবন পামর ॥ 
সব্বসাক্ত্রবের্ডা সেজে রাম রঘুবির। 

ধন্াত্যা। কৃতাত্মা মহাশুর মহাধির ॥ 

সেজে রাম গুনধাম আপন সদৃশ। 

প্রহার করিবে অস্ত্র অমিততেজশ ॥ 

সেজে সত্যব্রত শত মহত সর্জন। 

দিবাস্ত্রকশল বলসালি শুভিশন ॥ 

সন্্রতীপকর চাপ প্রভাপবর্ধান। 

কর পর করে জদি রাছিবলোচন ॥ 

তবে পারে গুনাধারে সাগরে গুশিতে। 

কোন তুশ্চ তার আগে রক্ষ বিনাশীতে ॥ 

সেহি গুনধাম রাম পুর্ব সময়ত। 

বধিছে বিপুল রক্ষকুল সমরত ॥ 

জনম্থানে রামবানে রক্ষ প্রানে নাশে। 

তার অবশেশ শেন শে রামের আশে ॥ 

তেজি বাশে মুক্তকেশে ছন্নৰেশে যৃতি। 

দ্রুত অতি করি গাত সে লঙ্কার বশতি ॥ 

আশীছিল ছুস সিল গন মনত্রাশে। 

সমস্ত বিপুল ত্রস্ত তেজে খরন্বাশে ॥ 

রাঁম্বর্জে শৌর্জ তার হৈছে বিআ্জহিন। 

হইছে মলিন মুখ অতিশয় দিন ॥ 

জে রামের বলবিঞ্ঞজ শৌর্য য় জে প্রকার । 

রাঘবের হন্তঙ্গার্বের সম|চার ॥ 

পরম্পরে রাষডরে করে সম্ভাশন | 

সে সময় শুনিয়াছি এ*সব.বচন॥ 

গুনাঁঞ্চর অপর শ্রবনে কর মন। 

আনি অনুমানে মমে করি আলোচন ॥ 

মহাশুর অতিক্রুড় কর্ম। ভিমরূপি | 

চতদ্দশ হাজার রাক্ষশ শুপ্রতাপী ॥ 

রাদশনে বনে রনে হারাইল জিবন। 

মনিশ্তে করিতে পারে এমত কখন ॥ 

এক্ ন্রে নিশাচরে করে মহামার। 

কোনস্থানে কানে শুনিয়া এ প্রকার ॥ 

অতঃপর গুনাকর নিশ্চয় জানিবা। 

রাঁক্ষশের কালরূ'প তাঁহাক মানিব! ॥ 

অতুলবিক্রমি ভাঁর তুল্য কোন্জশ। 

দ্েবাগুর তার সম নহে কদাচন॥ 
টি টিটি 

13181989855888 ট
ি 

গিরি 
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গুরাপ্ডরে কার সক্তি থরের নিধনে । 

হেন বিজ্ঞ কার মারিচক মারে রনে। 

এছি হেতু 'পুন্যসেতু জানিয়াছি মনে। 

সে রামের তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
কক্ক শ রাঁক্ষশ এ জে অযশ অধম। 

কি প্রকারে হইবে সে রামচন্দ্র শম ॥ 

হে হে বাপু পুন্যবপু রিপুদ্ধংশকারি। 

তুমি গুনসম্পন্ল উত্তম ধন্মধারি ॥ 

দশরথাত্মুজ অজরাঁজপৌত্র হছনে। 

মহাভয়াতুর আমি বাপ বিভিশনে ॥ 

বেথিত হইছে মোর ইন্দ্রিয় সকল। 

কোনরূপে সাস্তিক না লভি মহাবল । 

স্বরিতে রামের নীম ভয় উপজয়। 

সে সময় দেখি দশোদিশ তমময় ॥ 

ছে ছে ধির বির শ্থিরবুর্ধ গুনালয়। 

বলি হিত সমে(চিত.বাপ এ লময় | 

অতঃপর এছি কর গুনধর তুমি। 

অতিবন্তি জেরূপে ন! হয় রক্ষত্বামি ॥ 

গুদ বুদ্ধ দ্বারা বাপ কর বিবেচনা! 

তার মত আচরন কর শুদ্ধমন| ॥ 

হে হে বাপবাকাজ্ঞ শুপ্রাজ্ঞ গুনাধার। 

অরদি পার শুদ্ধাচার সাধো আপনার ॥ 

তবে শুমধুর অতি মাধুরি বচনে। 

হিতধানি মহামানি নিবেদ রাবনে ॥ 

বাপ গুন আমি পুন এ পাপ আত্মাক। 

সাশিতে না পারি কিছু এমত জনাক ॥ 

ধর্ত চলিত মতি হৈছে ছুরাত্মার। 

সতত নিরত অধর্দমত ছুরাচার ॥ 

সত. কথক গুমতি শুচরিত্র তোমার। 

অতি.মতিমান তুমি শ্রেষ্ট শুদ্ধাচার )। 

আনন্দিতা গুনজিতা সে দিতা সতিরে। 

প্রদান করছ ভুপ রাম রঘুবিরে ॥ 

রামায়ণ 

হিত জানি মহামানি এহি বানি খানি। 

রাবনক গ্রহন করাও শুদ্ধ জানি ॥ 

তবে হবে হিত এহি নিশ্চিত জানিবা। 

আমার এ শার কথা সর্ধথ! মানিবা।। 

অকরূন দারূন কুকর্ম ছুরাচার। 

ভ্রাস্তমতি নিতান্ত রাবন কুলাঙ্গার ॥ 

তুম তাক ধর্দবাক দিয়া গুনালয়। 

বাক্যক্সপ স্িগ্ধ সমিরন হিমময় ॥ 

তাক দিয়া নিবারিয়া রাবন অন্তরে । 

রক্ষা! কর রক্ষকুল ধার্মিক সত্তরে ॥ 

তমময় ছুরাশয় রাক্ষশকুলত। 

কিন্তিবস্ত সম্তঘতি তুমি শুমহত ॥ 
সোভাকর নিরস্তর তুমি গুনাধার। 

মৃহাঘন হনে যুক্ত চন্দ্র জে প্রকার। 

সদৃগুনি সদ্গুন তব বাপ একেস্বরে। 

বিপুল রক্ষের কুল রাখ গুনধবে || 

কিঞ্তিকর গুনাকর তূমি গুনালয়। 

জে প্রকারে অশীষ্ট গরিষ্ট ছুরাশয় | 

সমনভবন প্রতি গমন ন1 করে:। 

বুঝি মন্ম সেহি কশ্ম কর গুণধরে ॥ 

এ জে ভাব তোমার জনিব। ধর্শ্ময় 

নিবারন কর সে রাবন গুনালয় ॥ 

মদমত মাতঙ্গ সমান দশানন | 

হিতবাঁক্য অঞ্কুশে তারে কর নিবারন ॥ 

এছিমত সে কালত লননির বানি। 

শুনি মনে গুনি বিভিশন মহামানি ॥ 

'অবনিত অবনত হয়া সে কালত। 

তেজি মদে মাতা-পদে করি দণ্ডবত ॥ 

পর উপকারি ধশ্মধারি শুদ্ধাচার 

পরহিংসাবিমুখ সর্য ঘন গুনাধার ॥ 

অভিশন বিভিশন সর্য যন অতি। 

জন্নির আজ্ঞ। শীরে ধরি শিদ্বে অতি | 



সুনাবকা্ড 

পুটপানি হয়। মানি বলে বানি পরে। 
জে আজ্ঞা করিলা মাতা পালিব সত্তরে ॥ 

এছ বলি মহাবলি চলিল তখন। 

রানের পদ দ্রশনে করি মন ॥ 

ইতি প্রীন্ন্বরাঁকাঁণ্ডে বান্মীকি রচন। 

সমাপ্ত হইল সর্গগ নিকশ! বচন ।। 

এক জে অশিতি সর্গগ হইল বিরাম। 
তেজ মন আন কাম জপ বাঁম নাম ॥ 

জীহবেন্ত্র ভুপে ডাকে রাম কপাদাম। 
পপ, 

অস্তিমে বনে জেন আইশে তব নাম ॥ 

(দ্বিশীতি সর্গ ) 

গুণহন্ধি দন্ত গরিবারে আবরিত। 

সে দুর্ধযন দশানণ চিত টমকিত ॥ 

সভা করি শুর-অগ্রি ধরি চিস্তা মনে। 

মারূতির বিক্রম চিন্তির়। অনুগনে ॥ 

আঅধনণে মন্দুঃঠখে অশুথে তখন। 

মন্ত্িগনে চিস্তামনে বলে দশানন ॥ 

শুন গুনবান হে প্রপান মন্ত্র 

আর শুন ভ্রাতা বিভিশন গুনালয় ॥ 

হনুমান বলবান সব বিছ্যমনে | 

ছন্নরভগ্র কৈল লঙ্কালয় স্থানে স্থানে ॥ 

ভার শুহুর্ববার চমত্কার কম্মগন। 

দেখিলা সকলে কপি করিলা জেমন ॥ 

গুরাশুরে নারে জারে করিতে ধর্শনা। 

হেন লঙ্কাধাম অন্তপাষ শুশোভনা ॥ 

তাক বিদ্ধংশীল দুষ্টশীল শে বানন। 

আমার পালিত লহ্কালয় ভয়ঙ্কর ॥ 

চা 

-াপশী পািশশিশ 

* ১৩৭ 

হেন শঙ্কা তেজি লঙ্ক! মথিল রাঘবে। 

কাল বিবর্ষ যয় দেখি চিস্তিয়া অন্তরে ॥ 

মম অস্তম্পুর শুর পশি অনায়াশে। 

দিতাসনাশন করি অত্যন্ত উন্।শে ॥ 

সাদ্কর মনোহর প্রশাদ লকল। 

বিদ্ধশ্ীল অনিলনন্দন মহাঁবল ॥ 

বাঁক্ষশ প্রবধে করে সমাৰ নিহত । 

একেশ্বরে সে বানরে হয়! রনরত ॥ 

তবে শবে বল গুনতন্ত্রি মন্ত্রগন। 

মোর আগে মহাভীগে কৰি আঁলোচন ॥ 

জে কর্ম করিলে মিলে কুশল আমার। 

তার মত একাঁলত কহ হেতু শার॥ 

তাহা বল মহাঁবল সকল অথন। 

কিকরিতে হয় এ সময় আচরন ॥ 

মন্ত্রনায় মূল তয় বিশেষ কর্ম্মত। 

বিষয় মন্ত্রনাধিন লিখয় শান্ত ॥ 

রাজা অভিলাধী মহাজশী জে রাজন। 

সে জন মন্্না দ্বারা সাধে গ্রয়োজন ॥ 

সেকারন মন্ত্রগন করহ শ্রবন। 

মন্্না উত্তম মন কচিকর মন ॥ 

লোকত জিবিধ লোক আছযম় নিয়ম । 

উত্তম মপ্যম আর পরম অধম ॥ 

বিভেদ বিশেশ এহি তিনবিধ জন। 

তার গুন দে।শ বলি করহ শবণ ॥ 

মহামন্ত্রনায় জুন্ বেক নৃপঠি। 

মিত্রগন সঙ্গে রঙ্গে হয়। একমতি | 

নমান।এর্ণশি আর পরম বান্ধব । 

হিতে দত অনব্রত হয় জেহি সব॥ 

এমত মহত মস্তি অনুগত হয়া। 

মন্ত্রন। করিবে রাজা নিজ্জনত রয় ॥ 

দেলখান প্রধান মানিয়। সর্বোপরে। 

এহজ্পে জে ভুপে আরস্তি কর্ম করে ॥ 



১৮ 

সাধন! করম জে বিশয় প্রয়োজন । 

উত্তম পুরূশ তাক বলে বুধগন॥ 

এক অর্থ নিশ্চয় করিয়! জে রাজন। 

চিন্ত। না করিয়া কিছু গুনদো শগন ॥ 

কাঞ্জ গ্রয়োজন করে জে জন এমত। 

মধ্যম পুশ তাক বলে বুধ জত ॥ 

দৈষক প্রধান জ্তান করি জে রাজন। 

মঞ্ুন। করয় জেহি ধর্্ধে রাখি মন ॥ 

প্রয়োজনসাধন ইৎস্বায় জে রাজন। 

কার্ধষ করে ন্রিস্তরে অভীঞ্জনগন ॥ 

সেহি জন অতাজন অধম পাঁমর। 

শাস্ত্রে হেন কহেন শুন মন্ত্রিবর | 

ক্রিবিধ গ্রকার জেন পুশ লক্ষন। 

এহিমত ত্রিবিধ প্রকার মন্ত্রিগন | 

সান দৃষ্টে (বধির বোধিত জে মন্ত্রনা। 
শভাকার একমত এক আলোচনা ॥ 

ইহাকে উত্তম সর্ব বলি সাস্ত্রে কয়। 

জা।নবা মানিব! সার হে হে মন্ত্িচয় ॥ 

অর্থের নিশ্চয় প্রথমত ভিন্নমত । 

পুনক্বার সবাকফার একমতে রঙ ॥ 

মধাম মন্ত্রনা এহি সান্ত্রে হেন কয়। 

মন্ত্রিগিন কর মন মিথ্য। এ জে নয় ॥ 

পরস্পর মত নিন্দা করে পরম্পর। 

নৃণে জিজ্ঞাশীলে মন্ত্রিগন নিরন্তর ॥ 

আপন আপন মত বলে সর্বজন । 

সভাকাঁর একমত না হয় কখন ॥ 

নাহিক সম্মতি সবাকার একমত । 

অধম মন্তরনী এছি বলে বুধ জত॥ 

হে হে মন্ত্রিগিন মন কর শিজজন। 

মম কার্য ধার্জহেতু তোমরা অখন ॥ 

পবীমর্শ কর হর্শ লভিয়া অন্তরে । 

মম হিত হেতু এশময়ত মান্্রবরে ॥ 

জে প্রকারে মম কার্য, শ্রেপ হয়। 
সেহি মত একালত চিন্ত মন্ত্র ॥ 

শুবিপুল কপিকুল সংকুলে মংপ্রতি। 

শুখে সিন্দু তরিবে নিশ্চয় রঘুপতি। 
সাপষ্ট বিধান জ্ঞান ভয় এবন্ধ।ন। 

মিথ্যা নয় শিশ্বংশয় জান বিছ্যমান।॥ 

পারাঁবার শুবিস্তার হয়া পার শুখে। 

লঙ্কাধাম সে জে রাম আশীবে কৌতুকে। 

বিপুল কপির কুল স্কুল হইয়া। 
লঙ্কাক আকুল করিবেক জুদ্ধ দিয়া ॥ 

সাপষ্ট বিধান জ্ঞান করি এবন্ধান। 

ইহার বিধান চিন্তা করছ সন্ধান ॥ 

হে হে রনদক্ষ বক্ষ সীপক্ষ আম | 

এবছিধ কার্জ উপস্থিত শুদুন 

পুরঘ্বার অন্য আর এসবার | 

জে প্রকারে হিতহরআ -হ বির। 

এসকল মহাঁবল সকল বি বর্ি। 

করহ মন্ত্র! বুঁঝি মম অভিরুচি ॥ 

এহিমত দেকাগত রাজ আদেশন। 

আর তাঁর অভিপগ্রা॥ বু'ঝিয়া তখন ॥ 

পরম্পরে সবে নিজ অন্তরে চিন্তিয়া। 

সে ছুর্ধ যন রক্ষগন সন্তষ্ট লতিয়!॥ 

প্রত্যুত্তর দিতে চিতে হরশীতে তবে। 

মারস্তিল কহিবার সবে শুউৎস্ববে ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বান্সিকি রচন। 

রাবন বচন নাম সর্গগ সমাপন ॥ 

দ্বিতিয় অশিতি সর্গ হইল বিরাম । 

তেজ মন আন কাম জপ রাম নাম। 

জয়তি বিহারপতি সতিপতি হর। 

বানেশ্বর জটাধর কমতা-ইশ্বর ॥ 

তার দাশ মতি মন্দ শ্রীহরেন্্র নাম। 

ধর্ম অর্থ কাম মুক্ষ জুক্ত নাম রাম ॥ 



রচিল প্রবন্ধ ভাঁশাবন্ধ' পদচয়। 

মনত হনে মনে পায়া অতি ভয় ॥ 

সমনদমনকর এ জে রাম নাম। 

অব নামের বলে পাব দিব্য ধাম। 

[ ত্র্শীতি সর্গ ] 

রাবনবচন শুনিয়া তখন 
তবে রক্ষগন শবে 

হয়! পুটপানি সবে বলে বানি 
শুণ মহামানি তবে ॥ 

হে মহারাজন প্রভু দশানন 

,করি নিবেদন পদে । 
আপদ চিন্তাক কেন চিন্ত তাক 

৩ব ভয় কাক মদে ॥ 
ভাবনা অক।জ তব মহারাজ 

এজে বড় লাজ তব। 
গ্রঙ তব শনে শুছর্থোর রনে 

নারে দেবগন শব ॥ 
এজে রামচন্দ্র মতি অতি মন্দ 

তব সঙ্গে দন্দ করি। 
হারাবে জিবন সে রাম লক্ষন 

চলিবে সমনপুরি॥ 
তোমার কি কাজ আমি মহারাজ 

জুঁদ্ধে হয়া সাজ একে। 
মারিব বাক আর লক্ষনক 

ভত বানরক শুখে॥ 

প্র দশানন হে মহারাজন 

তব অন্রগন এজে। 

১৩৯ 

পরিঘ তোমার . গদা মুদগর 

প্রাশ ভয়ঙ্কর শেজে॥ 
পরিধার প্রাশ মহা নাগপাঁশ 

কালের সন্কাশ বক্র। 
খেটক শতঙব ভিন্দিপালগন 

অতি শুভিশন চক্র । 
সব সরাশন খড়গ চণ্দগন 

গুল শুভতিশনতেজ।। 
এসব অস্ত্রত সমস্ত পার্গগত 

তব খন্ুগত গর ॥ 

এ জে রক্ষদল সবে মহাবল 

লমরে অটল সবে। 
কি হেতু তোমার বিশদ অপার 

কহ গুনাধার তবে ॥ 

পুর্বে তুমি অমিততেজশ মহাজশ। 

কৈলাশসিথরপর জক্ষ লা বশ ॥ 

করি তার সহ শুবিগ্রহ অতিসম়। 

কুবেরে করিল বশ হে জশনিলয় ॥ 

জক্ষেশ্বর হর সখা দে জে কুবেরক। 

ধরিল| ভাহাকে বলে হে রক্ষনীয়ক ॥ 

বিছ্বামান এহি জে বিমান তার জান। 

হরিয়৷ লইলা তুমি দবা বিছ্যুমান ॥ 

দানবেন্দ্র ময় মহাশয় শুদুর্যয়। 

তব ভার্য যা হেতু গুনশেতু শে শময় ॥ 

আপনার কন্যা শুলাবান্যা ধণ্| শতি। 

মন্দ র নামা গুনধামা কূপবতি ॥ 

তোমাক প্রদান করিলেন সইৎস্বায় | 
হেন্ তুমি অমিততেন্ছশ রক্ষরায় ॥ 

মধু নাম দানবক রাজেয অভিশেক। 

ক।.য়াছ স্বামি তুমি কির্ডি অতিরেক ॥ 



১৪৬ 

মহাবল রশাতঙ্গ করিয়া গমন। 

বিক্রমে শাধিলা জয় তুমি দশাঁনন ॥ 

বাঁশুকি তক্ষক সঙ্খ পন্ম কর্ককটক। 

ধনগীম আদি করি সকল নাগক।। 

সবশ করিলা দিলা শবে পরাভব। 

কত কব জত তব কর্ম অশস্ভব | 

অক্ষয় দুর্য যয় তব শব শেনাগন। 

বলবস্ত দুরন্ত দুর্য যয় জনে জন ॥ 

বরলন্ধে সমরে কুর্ম যয় শুদ্র্ধার। 

অবিরত অনুগত এ সব তোমার ॥ 

পুর্বে তুমি অমিততেজশ জশবন্ত ৷ 

জুদ্ধ করিছিলা এক বৎনর পঞ্জান্ত ॥ 

নিবাতকবচ সঙ্গে রঙ্গে দশান্ন। 

বিক্রম করিয়া বশ করিল তখন ॥। 

চতুরঙ্গ দল সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গেশ্বর | 

বরূনক জয় কৈলা করিয়া সমর ॥ 

জমের বিপুল সেনা অতুল বিক্রম। 

দাগরসমান সে ভিশন পরী ক্রম || 

হুদ্ধরূপ সন্তারে তাহার পার পায়া। 

জশরাশি তব প্রকাশীল ভিমকায়া।! 

মৃত্যুক স্দ্ধত তু'ম তুশীলা রাজন 

লেকপাল তব জুন্ধ হইছে তোঁশন ।|। 

পুর্ববস্ময়ত জত ক্ষেত্রিয় ছুর্বার। 

বিজ শৌর্জ শুশম্পন্ন মহাঁবলিয়ার ॥ 

বহুতর নৃপবর ছিল প্রিথিবিত । 

সে সব সমান বিব্জবান বলান্মিত॥। 
নহে এজে রামচন্দ্র জানিব! নিশ্চয়। 

অল্পবলি বির্জহিন ক্ষেত্রিয়তনয় || 

সে সকল মহাবল অটল সমরে। 

সমরত নিহত করিলা তাক সবে ॥ 

বাঁঘব সে সব অগ্রে কোন তুচ্ছ হয়। 

নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি অভয়হৃদম় ।। 

রামায়ণ 

ওহে মহাঁভুজ শুনিকজ কলেবর। 

থাক তৃমি নিশ্চিন্তে সে রামে কিবা ডর ॥ 

মহাবাহু আমরা সকল বলসালী। 
এ জে ইন্দ্রজিত তব শুত হেমমালী ॥ 

গুনাঁকরে একেস্বরে মথিবে রামক ॥ 

জজ্জ দ্বার) জাঁঞ তুশিয়াছে সঙ্করক ॥ 

হর বর ছুন্বত দিয়াছে ইন্দ্রজিতে। 

ইষ্টবর লতিয়াছে অভিষ্ট পুরিতে ॥ 

ইনি পুর্বসময়ত রনরত হয়া। 

মহ] অস্ত্র সম্ত্র কত সত সঙ্গে লঙ ॥ 

সমরত অমরশেন!ক করি জয়। 

বিক্রমে আক্রমি রঙ্গে দ্রেব হরি হয় ॥ 

বলে কুতৃহলে ছলে ধরিয়া তাহাক । 

বশ করি দিল অরি রাজন তোমাক ॥ 

সমরপপ্ডিত সেহি ইন্দ্রজিত বিরে । 

আজ্ঞা কর রদ্দেশ্বর বিশম সমরে ॥ 

সেহি এঠিক্ষেনে রনে শনে রাঘবের । 

কদন করিবে সে জে বাঁনরবলের ॥ 

কদন করিয়া কপিগনে একক্ষেনে। 

তেশুক সমনপুরে সে রাম লঙ্গনে । 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাণ্ডে বান্মিকি রড, | 

রাবন স্থাপন নাম সর্গগ সমাপন ॥ 

ব্রিতিষ্ব অশিত লর্গ গর হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥ 

( চতুরশীতি সর্গ ) 

নিল নবঘন বন্ন রাক্যশ শেনানি। 

লঘু হস্তে সে প্রহস্ত মহামানি ॥ 

পুটপানি হয়! বানি বপিল তধন। 

হে রাজন দ্শানন করহ শ্রবন ॥ 



সুনারকা 

গুরাশুর পিশাচ গন্ধবর্ব নাগগনে । 

একলে সকলের মথ তৃমি রনে ॥ 

হেন তব অশন্তব মহ পরাক্রম। 

সমর সময় সম নহে ইন্দ্র জম॥ 

কি তুচ্ছ বানর বল সকল মথনে। 

তব আগে মহাভাগে প্রভু দশাননে ॥ 

ছে সময় ছুরাশয় পবননন্দনে | 

বিভশ্চ করিল আশী বঞ্চি সর্ববজ্নে ॥ 

সে কালত মত্ত সবে আছিলাম পানে। 

এমতে বিমত এত প্রভু দ্রশ।ননে ॥ 

অন্তথায় মহ|দ|য় মিলিতো তাহার। 

ফিরিয়া জাইতো কি বাঁচিয়া আরবার ॥ 

আমাক সবাক আজ্ঞ| কর লঙ্ষেখর। 

সশাগৰ। বশুন্ধরা করি নির্বানর ॥ 

একক্ষেনে কপিকুল নিক্মুল করিযা। 

তোমার চরনে নাথ নিবেদি আশীয়া ॥ 

ওহে লক্ষেখ্বর দশানন রক্ষপতি। 

তোমার কি ভয় কি কারন চন্তামতি ॥ 

তোমার রক্ষার তার আমার সবার 

শুখে রাজ্য কর তুমি লঙ্ষর মাঝার ॥ 

দিতার হরন কি তার ভাবনা । 

না কারবা দুশক কিছু না৷ হবা বিমনা ॥ 

এঁহ বলি মহাবলি রহিল তখন। 

শুনি হরশিত সে ছুশীল দ্রশানন | 

বজদংষ্ট নামধল মন্দমতি নিশাচর 

তাতপর বলিল বচন। 

পরিঘ লইয়া করে অতিশয় কোপান্তরে 

নুপবরে করহ শ্রবন ॥ 

কুপন মারতি হনে মামার কি প্রয়োজনে 

সসসক্ষনে থাকিতে রাঘব । 

৯৪১ 

অপর বাঁনরপতি শে শুগ্রিব শুহুর্মাতি 

ছুষ্ট অতি শে বানর শব ॥ 

এসব থাকিতে আর কিবা প্রীয়োৌজন তার 

পাপাচার মারতি ছুন্ধতি। 

আজি আমি ভূজবলে 

অবিকলে ক্ষোব করি অতি॥ 

পরিবার মনে তার রনে করি মহামার 

জম্দ্বার করিলে প্রেশন। 

স্তগ্রিব লক্ষনো। সঙ্গে রামে মথি রনরঙগে 

অবিলম্বে আশীবে সন ॥ 

আমর্শে পুরিত অতি এহি বলি সে ছুশ্মতি 

মৌনতাবে রহিল তখন। 

ভরিশীরা নামেতে রক্ষ শুদুর্য য় রনদক্ষ 

দেবের অশক্ষ শুছুষযযন ॥ 

নিরদণিনাদে শন্ত বলিলেন সে দুরস্ত 

মানবন্ত ছুরন্ত রাবনে। 

করি প্রভু নিবেদন শরবনে করহ মন 

দশ[নন আমার বচনে॥ 

হনুমান মন্দজ্ঞান প্রবেশীয়া লঙ্কাস্থান 

বিছ্যযান করিল জেমত। 

রাক্ষশ শবার য়ার করিলেন মহামার 

হরাচার একে সমরত ॥ 

ক্ষেমিবার জুগ্য নয় অপরাধি অতিশয় 

মে ছুন্নয় মহাতয় দিছে । 

লঙ্কালয় পুরদ্ধার রজে অস্তম্পুর যার 

ছরাচার দহনে দহিছে ॥ 

নৃপতি সহিতে দুষ্ট: পরাভবে দিছে কষ্ট 

সেজে নষ্ট অনিষ্টদায়ক। 

একারন কার রন আজি নামি এহিক্ষন 

কপিগন রাম লক্ষনক্ক ॥ 

নিহত করিয়া রনে শুগ্রিব রাজনখনে 

তুষ্টমনে আমি আরবার-। 

রামসহ কপিদলে 



১৪২ 

সিম্ব করি অতিশয় নিবিগা লক্জালয় 

নিজালয় জাব আপনার ॥ 

বানরের এপ্রকার উপালঘ্ধ বারঘার 

মনে আর মা শহে আমার । 

এহি বলি ছুরাশয়. মৌনে রৈল সে সময় 

শুদুর্য যন ভিশন ছুর্ববার ॥ 

মহামঠিধর প্রা অতুল বিপুল কায 

জজ্ঞহনো নামে শে হৃুর্মতি। 

ক্রোধে অতি দুরাঁচার জিভ্য দ্বারা আপনার 

ওষ্টপুট চাটায়৷ সংপ্রতি ॥ 

বলিল বচন হুষ্ট অতিশয় হয়া রুষ্ট 

শুন ওন জত রক্গগন | 

প্রিয়াসঙ্গে গ্রীয়তাবে আনন্দ করহ শবে 

মধুপানে হয়! মগ্রমন ॥ 

সহায় সে রামক নিব জমসর্দনক 

একেম্বরে আমি সমরত। 

তক্ষন করিব শবে উদর পুরিয়া। তবে 

নিশ্চিন্তে থাকহ তোরা জত ॥ 

এহি বলি সে ছুর্ছবয় মৌনে রহিল দে সময় 

তাত পরে নিরদগঞ্জনে | 

কুম্তকন্ের নন্দন কুত্ত নাম শুদুধষন 
বঙ্গিল বচন কষ্টমনে ॥ 

শুন গ্রতৃ দ্রশানন পদে করি নিবেদন 

এ জে তব সব মগ্্িগনে। 

থাকুক নিশ্চিন্তে অতি তুমি ওহে রক্ষপতি 

গুস্ত হয়! থাক রঙ্গমনে ॥ 

ধারূনি করিচা পান পশিকুণুম উদ্যান 

ক্রিড়া কর রমনিমগুলে । 

সিভার হরনে হখ না করিবা দ্শমুখ 

আমি রামে নির্দলিব বলে ॥ 

আমি জায় একেম্বরে : সপ্ুগ্রিব রঘুবরে 

কপিশেন। অপর লক্ষনে। 

অঙ্গ? মহিতে আর সবাকার মহামার 
করিব সে হনুমান শনে॥ 

ইতি শুনারাকাণ্ডত মান্ত্রর বচন জত 

রাঁমায়ন অতি পুণ্যাক্(ন। 

সর্গগ চতুর্থ অশিতি সমাপ্ত হইলমিতি 
রাম বল হবে তবত্রান ॥ 

[ পঞ্চাশীতি সর্গ ] 

নিকুস্ত রভশ শুজ্জঞসক্র নিশাচর । 

দুশ্মত শুপুদ্ধ নামে রক্ষ ভয়ঙ্কর ॥ 

জজ্ঞ কোপ মহামাপ আর মহোদর। 

আগ্রকেতু রম্মিকেতু ঘোর নিশ)চর ॥ 

ইন্দ্রজিত গ্রঘোশ ছুশ্মতি ছুরাঁশয়। 

বিল্পপাক্ষ বজদংস্র ধুষ্ষাক্ষ দুর্য য় ॥ 

প্রহস্ত দুশ্মথ আদি করি রক্ষগন। 

করিয়া ভৈরব রব গজ্জিয়া তখন ॥ 

কেহ প্রাশ পটিশ পরিথ মুদগর। 

অশি গদ] শুল শেল শত তোমর ॥ 

খড়গ চম্ম খেটক খষ্রাঙ্গ সতধার। 

জষ্টাক ব্রিশুল আর পরশু কুঠার ॥ 

কতঙ্ধন শর1শন করাশন করি । 

গঞ্জিতে লাগিল জত রাক্ষধকেশরি ॥ 
মহাক্রুদ্ধ জুদ্দ আবেশে তখন। 

সম্ন্ধ হইল সবে সমর কাঁরন ॥ 

বোলে আজি রামসঙ্গে শুগ্রিব লক্ষনে। 

বধিব সমরে নিলা করি কপিগনে 

এহি বলি মহাবলি সকলে তখন। 

আশন তেজিয়। উঠিলেন জনে জন 



সুদারকাণ্ড 

তর্জন বনে ঘোর গর্জন করিল। 

মহাসিংহনাদে মহিমগ্ডল কম্পিল ॥ 

ুপ্ধত উদ্ধত জত হৈল নিশাচর 

এমত দেখিয়া! বিভিশন তাতপর ॥ 

সে সবাক বারন কারন ত্রস্তমনে। 

উঠিল শুশিল নি্গ আশনত হনে ॥ 

অভিশন বিতিশন সঞ্ক্বন তখন। 

পুটপানি হয়া মানি বলিল বচন। 

শুন মহারাজা মহাতেজ। রক্ষেশ্বর | 

নিবেদনে অবধাঁন করহ সত্তর ॥ 

প্রথমত নৃগ জত বিবিধ উপাঁয়। 

চিন্ত। করি আচরিবে কার্জ জঙ বায়॥ 

তাত জদ্দিশ্যাত অর্থ সিদ্ধি নাহি হয়। 

তবে সে বিক্রমে ভুক্ত পণ্ডিতে কহয় ॥ 

রক্ষেশ্বর অপর শ্রবনে কর মন। 

সান্্র উক্ত জুক্ত বলি এ জে নিতিগন ॥ 
সত্রচয় দে সময় প্রামত্ত হবয়। 

কুরগ্রহজুক জদি দুদ্দণা মিলয় ॥ 

সেহি সময়ত সক্র সবাক নুপতি। 

বিক্রম করিবে এহি সাস্ত্রের ভুগতি॥ 

বিক্রমে তখন সিদ্ধ হয়েন নিশ্চয়। 

গাস্ত্রচয় এহি কয় এজে মিথ্যা নয়॥ 

রাম অপ্রমত্ত মহাঁসত্ত তত্তজ্ঞানি। 

তোমাক সবাঁক জয়হেতু মহামানি ॥ 

জদ্ধত উদ্ধত. হইয়াছে রঘুবির। 

দুর্দর্শ আমর্শভুক্ত গম্ভির শুধির | 

কিপ্রকারে তোরা তবে বিজয় ইচ্ছাঁয়। 
ভরন্ধত উদ্ধত হইয়াছে সমুদধায় ॥ 
জে সময় পারাবার পার হয়া শুখে। 

একে হনুমান বলবাঁন শুকৌতুকে ॥ 

সঙ্কা ছাড়ি লঙ্কাপুরি পশী মহাঞ্জশী। 

একেম্বরে সে বানরে হয়৷ আমরশী ॥ 

পতি 

৯৪৩ 

দহনে দান করিলেন লঙ্কালয়। 

কোনজনে তারে কি করিলা শে শময় ॥ 

অতঃপর কর শবে শ্রবন অখন। 

হটাত পরাক এ জে অবজ্ঞা করন ॥ 

ভুক্ত নয় রক্ষচয় করহ শ্রবন। 

দেশকাল বুঝি কার্ধা কর আচরন ॥ 
জনস্থানে মহারনে শুন্য নিক্তেনে। 

জীর ভীর্জ। হরিয়াছে রাবন রাঁজনে ॥ 

ওহে রক্ষগন কথ! কর্হ শ্রবন। 

সকল উপায় সন্ত জত প্রানিগন ॥ 

আপন জিবন্ধন রক্ষন করিবে। 

স|স্ত্রে এহি কয় নিশ্চর জানিবে ॥ 

বলি শার আমার বার শুনিশ্য়। 

এহি সিতা হেতু উপস্থিত মৃহাভয় ॥ 

অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ অবন। 

কুল রক্ষা কর তেজ সিতাক রাঁজন ॥ 

ইহাঁত সংশঘ্ধ না! করিখা মহারাজ। 

সিভার হরনে হৈছে অত্যন্ত অকাজ ॥ 

এ জে তব কুল অতি অতুল,গুন্দর | 

আর জত রাক্ষশ আছর লক্ষেশ্বর।। 

আশ্চজ্ভ অশৈজ্জ এজে ছুন্বভ তোমার । 

ইহা জানি মহামানি মনে আপনার ॥ 

রাখ মান সিতা দাঁন কর রক্ষেশ্বর। 

হিত হেতু গুনসেতু বলিলো সত্তর ॥ 

খে রাঞ্জন দশানন করহ শ্রবন। 

ধন্দত নিরত সদা রাজিবলোচন ॥ 

বিজ্জবস্ত শৈর্য যবস্ত সন্ত মতিমান। 

হেন রাম সহ তার বৈরতা প্রধান ॥ 

নিরর্থক বৈরতাব তোমার রাঁঞজন। 

এজে মন্দ তার সহ দন্দ দশানন॥। 

তার সিতা গুনজিত| করছ প্রদান । 

রক্ষা কররক্ষেশ্বর নিজ কুলমান ॥ 



১৪৪ 

জাবত এ বনু রতুময় লঙ্কালয়। 

বানরবাহিনি হনে অন্দিত ন। হয়।। 
পা 

তাবত সিঠহাক দান কর সে রামেরে। . 

করজোড়ে বলি মহারাঁভা হিততরে | 

লক্ষনের ঘোরতর খরতর শরে। 

লঙ্কালয় ভম্মমর জাধত না করে।। 

তাবত সিতাক দান কর রঘুবরে। 

হিতবানি মহামানি মানহ সত্বরে || 

জাবত ছুদদর্শ কপিবাহিনি সমরে। 

লঙ্কাধাম বিদ্দংসিয়া শে!শন না করে ॥ 

তাবত দিত!রে দেহি শে দাশখিরে। 

তব হিতহেড়ু বলতেছি রক্ষবিবে ॥ 

গুন্ধাম রামবামনয়ন! সতিরে। 

জন্তগি না দেহ ভূপ রাম বঘুবিবে ॥ 

তবে লঙ্গ।লয় জত জত বির্চয়। 

সবে রাঁমশরে হবে নিশ্চয় প্রলয় | 

হে রাজন দখানন তৃমি এ সময়। 

আম।ক সবাক কর গ্রশাদ সদয় ॥ 

বন্ধ,গনে প্রশাদ কঃহ দশাণন। 

আমার বচন প্রভু কহ পালন ॥ 

আমার সবার পখা সত্য এবচন। 

হিতবানি মহ।মানি করহ পলন ॥ 

বলিতেছি হিত সমোচিত মহারাজ । 

সিতারে রামেরে দেঠি এহি মহাকাজ ॥ 

এ জে মহাজশ রাম শহ রঙেশ্বর | 

ব্রেথা তব বৈরভাব জাঁনিবা সত্তর ॥ 

জদি পিতা গুনজিতা না দেও রামেরে। 

তবে গন্গবাজিপুন্রশোভিত নগরে | 

শুপ্রচুর রত্বে পরিপুর পি তব। 

কুবেরবিতব জিনি তোমাব বিভব ॥ 

হেন লক্কাধাম অন্ুপাম শুশোভন। 

বানরে অদ্দিত হয়! হবে বিনাশন | 

রামায়ণ 

অতঃগর রক্ষেশ্বর করি নিবেদন। 

সিতাদান করি মান রাখ দশানন ॥ 

প্রথমত রনরত হয়া রঘুপতি। 

অস্ত্রবলে রাক্ষশচমুর শুহূর্গ গতি ॥ 

করিবে নিলায় পুন্যকায় রঘুরায়। 

মজিবে রাক্ষশ রামসাগরে হেলায় ॥ 

অতঃপর রক্ষেশ্বর কর সিতাদান । 

তুমি মহামানি রাখ আপনার মান॥ 

প্রথমত রননথ হয়া রঘুমশি। 

ভব বধহেতু গুনসেতু মহাঁমানি ॥ 

বিগ্রহ আগ্রহ রি ছুরহ সায়কে। 

মথবে তোমাক সেজে রামচন্দ্র একে ॥ 

সহশ্রকিরন সম মহাতেজ] অনুপম 

অমোধান্ত্র নরেন্দ্রনন্দন। 

জাবত নহে প্রহাঁরে ঘোরতর একাকাবে 

আহঙরিতে তব গ্রানধন ॥ 

তাবত সে রঘুবিবে দেহি ভূুপ জানকিরে 

রগ কর এজে রক্ষকুল। 

নৈলে গ্রভু কুলক্ষয় হইবেক স্ুিশ্য় 

সে জেরাম বিক্রম অহল॥ 

প্রথমত [নশাচরে মর্দিবে জত বানরে 

পরে রামশরে ভেদ হয়া। 

কেহ জাবে জমালয় কেহ গায়া ঘোর ভয় 

পলাবেক 'প্রানধন লয়া ॥ 

না হইতে এ প্রকার ভাঙ্ঞ.দান কর তার 
মহামানি জানি য়েহি হিত। 

রাঘববাহুপালিত ক'পক্ুল মদান্লিত 

এ পুরিক ধর্শিবে নিশ্চিত | 

প্রথমে ধর্শিবে পুরি শুন প্রভূ দশগিরি 

মহামার হবে রাক্ষশের। 



জুন্দরকাণ্ড 

অতঃপর রক্ষেশ্বর আমার বচন ধর 

সিতা দেহ সে জে রাঘবের | 

শুন গুন অন্পাম তবে এজে লঙ্কাধাম 

ন। হবে বিনাশ রক্ষণনে। 

শুন গ্রভূ ঘশানন গুদুতবত প্রানধন 

রক্ষা হবে রামবান হনে॥ 

কর রক্ষা সত্যধর্্ম আচরহ এহি বন্ধন 

বুঝি মর্ম শুহদ সবার। 

সকলের হিতবানি জানি নিজ মনে মানি 

প্রদান করহ সে সিতার ॥ 

আমি তব প্রিয়কর আমার বচন ধর 

ূ সিতা দেহি রাম রঘুবিরে। 
তবে তুমি লঙ্বেশ্বর ত্রিভুবন ভোগ কর 

কি করিতে পারে পুরম্দরে ॥ 

হে রাজ! দশানন এ জে পুরি শুশোভন 

শুশমূর্ঘবতি অতিশয়। 

তোমার য়ন্ত্রেঠ শবে আমাক সবাক তবে 

রক্ষা ক্র প্রভূ এ সময়॥ 

এ জে তৰ ভৃত্যগন তবা জিত সর্বজন 

তোমার বিপদ উপস্থিত। 

জদি হয় দশানন তবে জান সর্বজন 

বিপদত গ্রস্ত শুনিশ্চিত॥ 

ইহ] জানি মহামানি সিতা পরম কল্যানি 
দেহি ভূপ রাম রঘুবিরে। 

রক্ষা! কর রক্ষবংশ না করিয়ে! কুলদ্বংশ 

তুমি জ্ঞানি পরম শুধিরে ॥ 

ত্যাগ কর কোপ কুলকিপ্তিবিনাশন। 

ভজ ধর্মম কুলকিব্তিগ্রদ। বিবদ্ধন ॥ 

প্রশিদ গুবিদ প্রতি কুবিদ আপনি। 

জিয়া! থাকি সবান্ধবে ওহে কুলমনি ॥ 

১৯ 

১8৫ 

প্রদ্ধান করহ দাশরথিরে মৈথিলি। 

হিত মানি মহামানি তব অগ্রে বলি ॥ 

দশরথতনুজ অনুজ শে লক্ষন। 

সঙ্গে করি জাবত শে রাঁজিবলোচন ॥ 

বর্শাকালে সশ্তশালি ধরনি তন্দত। 

কাঞ্চনলাঞ্চনে! শবে না করে জাবত ॥ 

তাবত প্রদান সিত! কর রঘুবিরে। 

রক্ষা! কর রক্ষেশ্খর নিজ নগরিরে ॥ 

লক্গনের ধন্ুমুক্ত খরতর শরে। 
লস্কালয় ভম্মময় জাবত না করে ॥ 

তুরঙ্গ মাতঙ্গ চতুরঙ্গ শেনাগন। 

রথরথি পদীতিপটল শুভিশন ॥ 

প্রবির সবার আর বক্ষ লক্ষ করি। 
ঘেরতর শরবৃষ্টী পুরুশকেশরী ॥ 

করিবে সহশে অতি অজশ্রে নিশ্চয়। 

মম মনে লয় এহি হবে নিশ্বংশয় ॥ 

গ্রথমত কপি জত লঙ্কানগরত। 

সিখরিসিখর শুনিবার কত মত॥ 

প্রহারিয়। রক্ষকুল নির্মল করিবে। 

মনে অনুমানি এহি অবশ্ত হইবে ॥ 

বিভিশন বানি শুনি মহামানি 

রাবন লোকরাবন। 

মঞ্্ি পুরক্মরে শুন্দিপ্ধ অস্তরে 

মন্ত্রনার আলোচন্ ॥ 

রাজ! দশানন 

সন্দর্গ বিজ্ঞানবাঁন। 
বাক্যজ্ঞ গুন্দর শেজে রক্ষেস্বর 

মন্ত্রজ্ঞ মধ্যে গ্রধান ॥ 

মন্ত্রি সম্বোধন করি দ্শানন 

বলিল বচন পরে। 

করয় তখন 



১৪৬ 

শুন মস্্রিগন আমার বচন 

একেমনে নিরস্তরে ॥ 

ছুক্তার্থ বচন গুন মগ্ত্রিগন 

জে জন বিজ্ঞ প্রধান। 

আপন পরার সক্তি শুবিচার 

করিবেক এহি জান ॥ 

জথার্থক জানি জেবা! মহামানি 

কর্ম শুভারম্ত করে। 

বিজ্ঞ সেঠিজন কহে বুধগন 

স্বতি এহি নিরস্তরে ॥ 

কার্য আর্ত জেব৷ প্রথমত 

অনর্থ করয় জ্ঞান। 

চিস্তিয়! অন্তরে অর্থগন পরে 

বিবেচে শুক্ষ প্রধান ॥ 

পগ্ডি5 সে জন কহে সাস্ত্রগন 

জানিবা হে মন্ত্রিচয়। 

চিন্তাক নৃপতি 

চিন্তিবেক শুনিশ্চয় ॥ 

তবে আচরন করি প্রয়োজন 

সাধিবেক কর্মুচয় । 

ন! হবে নুপতি 

এছি সাস্ত্রচম কয় ॥ 

অতি অন্ভিমানি জে রাজ! মজ্ঞানি 

মত্ত অশ্তর্য য মদত। 

ছেন নুপতির মন্ত্রনা অস্থির 

না আইশে কোন কার্ষ যত ॥ 

দৈব অনুক্ষন 

পর্মন্ধাতি 

কামবশবন্তি 

জাত মন্ত্রগন 

তন্কনার অগোচর। 

চিন্তাবহিভূ্তি জানিব! প্রস্তুত 

শুন শুন মন্ত্রিবর ॥ 

এহি ছে লোকত প্রানি সকলত 

দৈবাধিন ফলচয়। 

রামায়ণ 

কাল বক্রমত 

জান এহি নিশ্বংশয় ॥ 
লোকের অশাধ্য ুর্য় অবাধ্য 

অনৃষ্ট জান সবার । 

দৈব তাক কয় শুন মন্তরিয় 

জানিবাঁহা এছি শাঁর ॥ 

হয় উপগত 

বুদ্ধিবস্ত সন্ত জন সকলে। 

চিস্তিয়া অন্তরে শুবু'দ্ধিবলে ॥ 

জে অর্থক স্থির করে অন্তরে । 

তাহাই জতেষ্ট আচরে নরে ॥ 

কেবল তর্বল বাঁনরগন। 

কিরূপে করিবে লঙ্কাধশন ॥ 

বিনে দৈব হনে না হৈল হেন। 

কেবল বানরে কি করিবেন ॥ 

অতঃপর কর সবে এবন। 

দৈবে শে প্রধান হে মন্ত্রিগন ॥ 

কার্জের উদ্ভে।গ কাল প্রবেশে । 

নিতিবান জন দৈবের বশে ॥ 

বিপাকে মজয় মন্ত্রনা বিনে । 

জানিব! মানিবা হে মঙ্গিগনে ॥ 

অতঃপর কর শ্রবন শবে। 

মন্্রনা প্রধান মানিবা তবে ॥ 

মন্ত্রনায় যুল রাজার নিতি। 

এহি নিশ্চয় শাস্ত্র উকুতি ; 

শুত্রাঙ্গণি সকলের জেমন । 

বেদবিহিত নিতি প্রধান ॥ 

চারিয়ো! বেদের শুঅধ্যায়নে । 

বেদপথগন পায় দর্শনে ॥ 

সেহি প্রায় কর পরিগ্রহত। 

মন্ত্রনায় যুল হে মন্ত্রি জত॥ 



অতঃপর নয় জুক্ত দাগন। 

আবরি তত শ্রমন্ত্রিগন ॥ 

করিবে মন্ত্রনা কাঞ্জসাধনে। 

জানিব| মানিবা ছে মন্ত্রিগনে ॥ 

ষ্টক্ বু'দ্ধিত জুক্ত সর্জন জে জন। 

অপর সৌহাদ্দগুন সদৃগুন ভূশন ॥ 

ধনজনসম্পন্ন শুমন্ত্রি জে বা জন। 

হেন মনত্রি ইচ্ছ। করে সকল রাঁজন ॥ 

এ সকল গুন্বহিভূ্তে বিপরিত । 

দুরেতে ত্যাগিবে তাক রাজ। গুনান্লিত ॥ 

এহি স্থৃতি এহি নিতি শুন মন্ত্রিগন। 

আবনর মন কর মন্ত্র সর্বজন ॥ 

এ সকল গুনভুক্ত তোরা সর্বজন । 

মম সঙ্গে কর তবে মন্ত্রনা অথন ॥ 

অবিশয় সঙ্গেপে বলিছি মন্ত্রগন। 

আমার নিশ্চয় জেহি করহ শ্রবন ॥ 

এবিশয় তোরা সবে তর্জি একমত । 

একমতি হয়া সবে প্রবেশ কার্জত ॥ 

মন্ত্রনাত জদ্দিশ্তঠ।ত আশ্ম। ব। পরার । 

হিত বা অহিত হৌক করিয়া বিচার ॥ 

তার মত একালত কর আচরন। 

মন্ত্রগন শ্রবন রমনে কর মন ॥ 

কর্তব্য অন এহি বিচার নিশ্চয় 

মন্ত্রনা করি জদি আমি এ সময় ॥ 

বলি সমুচিত বিপরিত দেখি তব। 
জানিবা মাঁনিবা এহি শীর মন্ত্রিশব ॥ 

ন। বিচাবি কার্জ জে বা করে আচরন। 

তাত হয় বিপরিত শুন মন্ত্রিগন ॥ 

তবে বাজার সেজে বিশয়র ভোগ। 

অবশ্ঠ জীনিব| হয় অচিরে বিজোগ ॥ 

প্রকারে কার্ডের করিবেক শুনিশ্যয়। 
বিএ এ াস্প প১৯ শপীপিপেশে শিপপিস্প পক সক পশেখুতে 0 
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জে প্রকারে নরেশ্বরে করে আচরন । 

সেহছিমত আচরন করে সর্ব জন ॥ 

জে প্রকার আকাশত চন্দ্রমা তপন। 

গতি অন্ুশারে তার জত গ্রহগন ॥ 

নৈক্ষেত্র কল আর গ্রহ জত জত | 

প্রবস্তয় সকলে তখন সেহিমত ॥ 

সেহিমত ভূতলত রাজ। অভিমত। 

আঁচরয় প্রানিচয় সর্ব সময়ত ॥ 

জে পথ আশ্রয়ে বাঙ্জাগন গতি করে: 

পেহি ইশ্বরের কৃত পথ জে সত্তর ॥ 

মহাজনগন গতি করে সেহি পথে। 

রাজমত গ্রজ1! জত আচরে এমতে ॥ 

অপর শ্রবনে মন কর মন্ত্রিগন। 

চতুরঙ্গ বলের নায়ক জে বাঁ জন॥ 

তার মত সে না জত করয় পাঁলন। 

তার বহিভূর্তি কি করয় আচরন ॥ 

সেহিমত লোক জত রাজ অভিমতে। 

আচরিবে অনুক্ষন জান স্বরূপতে ॥ 

বিদ্যমান জানকির হরনত হনে। 

আমাক একন্মে নিন্দিবেক কৌন জনে ॥ 

দৌোশস্পর্শ ইছাত কি হইবে আমার । 

এ কোন অকার্জ মম করহ বিচার ॥ 

কিন্তু এহি কর্মে কোন মহস্ত নকলে 

তপন্বীক ধর্শনত নিন্দা হেন বলে ॥ 

তপশ্বীর ধর্শনায় নিন্দা গুনিশ্চয়। 

মম মত এহি মত শুন মগ্রিচয় ॥ 

অতঃপর মন্ত্রিবর করহ শ্রবন। 

রাঁমতো। তপন্বি নয় জাঁনিবা কারন ॥ 

বনবাঁশি জে তপন্থি তেজস্থি হবয়। 

সেজনার কি কারন অলঙ্কারচয়।। 

তাপশ ন! হয় রাম অজশ নিশ্চয় ॥ 

তপন্বি কি কুশুম চন্দনে বিভুশয়।। 



সরাশন করাশন বান্ধে দিব্য অশী। 

কিমতে এমত জান হয়ন তপশি ॥ 

তপত্বি সবার শুন জেমত লক্ষন । 

সাস্ত আত্ম! হবে অতি শুতাপশ জন ॥ 

সর্বভূতে দয়াপর অগুইয়া-বিহিন। 

ফলাহার জলাহাঁর করে শে গ্রবিন ॥ 

আঁশ্রমত সতত নিবাশ সে জনার। 

ইহাক তাপশ বলি তপস্থি আচার ॥ 

জন্কনন্দিনি কি প্রকারে তপ্স্বিনি। 

শুঙ্ষয রক্তবশনধারিনি শে মনি |! 

তপত কাঞ্চনে অতি বিচিত্র কুণ্ডন। 

গণ্ড মণ্ডলত শোভ। করে শুনিম্মল ॥| 

দব্যগন্ধ চন্দনে লেপিত অঙ্গ তার। 

বেনিবন্ধকেশী গলে মুকুতা তাহার ॥ 

আশ্রমবাশিনি তপস্থিনি জে সকল। 

তারাক এমত কেশ বেশ শুনির্মল || 

পল্মিনি চঞ্চলাপাঙ্গি তন্থু শুমধ্যম। 

আশ্রমত থাকে কোথা হেনমত বামা।। 

বনবাশি সবার আহার ব্যেবহার। 

জথার্থ রূপেতে জত সমাচার তার ॥ 

বনবাশি জনগন বদনত হনে। 

পুর্বে করিয়াছি আমি শ্রবন শ্রবনে ॥. 

তাপশির এরূপ তাপশী হেনমত। 

নাহি দেখি নাহি শুনি আমি স্বযূপত ॥ 

জাত রঘুনাথ বনে রনে একেম্বরে। 

মথিল অতুল রক্ষকুল ঘোর শরে ॥ 

বলি মন্্ন এজে কর্ম আচরি রাঘবে। 

সর্জন সভয় অতি হয়াছে লাঘবে ॥ 

ধর্ম আচরনে রাম বিশিষ্টরূপেতে। 
নিবর্ত হয়াছে রাম জানিবা নিশ্চিতে | 

রাক্ষশের বধে শস্ত সেজে রাঘবের। 

সাধু শবে শিন্দা করে তার শে কর্দের ॥ 

ঘামায়ণ 

( ষড়শীতি সর্গ ) 

রাবন বচন শুনি তবে শে শময়। 

জুদ্ধত উদ্ধত হয়া তবে ছুরাশয় ॥। 

প্রথমত রাবনত করিতে গোচর। 

প্রহস্ত হইল আগ দুষ্ট নিশাচর ॥ 

পুটপানি হয়! বানী বলিল তখন। 

শুন মহারাজা মহাঁতেজা দশানন ॥। 

মহাত্ম। শুবুদ্ধি আর কৃতাআ| শবার। 

সদৃগুনসম্পন চেষ্ট। জত জত তার ॥| 

সে সব! তোমাত আছে তুমি শুমহত। 

স্বরূপ বলিছি ভুপ তোমার অগ্রত || 

তোমাত আধক কেবা আছয় শংশারে। 

সত] বানি মহামানি বলিছি তোমারে ॥ 

জে রাজা মন্ত্রনামূল কর্ম না ভাবয়। 

উন্মত্ত চরিত্র হেন লোকে তার কয় ॥ 

মদমত্ত গজ জেন বিজন গহনে। 

সে ভূপাল সেহিপ্রায় প্রভু দশাননে ॥ 

কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাহি শে রাজার 

কর্তি বা অকি্তি কিছু বিচার আঁচ ॥ 

নাহি তার জান শার অজ্ঞানি শে জন । 

বিবেচনাহিন সে জে বর্ধর ছঙ্জন ॥ 

নয় অনুগত জত নৃপতি প্রধান। 

ধর্মে বিচলিত না হয় শেজ্ঞানবান ॥ 

হে রাজন দশান্ন করহ শ্রবন। 

প্রিথিবিত আছে জত জত কর্মগন ॥ 

চারি মত উপায়ত কার্জের শাধন। 

সেহি চারি উপায় সাঁধিবে কর্মগন ॥ 

তাহ! জদি শ্রবনে বাঁশনা কর ভূপ। 

তবে বলি মহাবলি শুন তন্তরূপ ॥ 

সাম দাম ভেদ দণ্ড এহি চারি মত। 

উপায় এ চারিবিধ কর কর্মগত ॥ 



এহি সব উপায়ত নরেন্দ্র সকলে । 

প্রবি্র হইবে কার্য শুন মহাবলে ॥ 

গরঙ্গন গুনবস্ত জন সকলক। 

সন উপায়ত সে সাধিবে শে কার্জক ॥ 

লোভাতুর জনে দানে কার্জ সাঁধিবেন। 

সঙ্গেত স্থানেতে ভেদ উপাঁয় কহেন ॥ 

হিন আর ছুরাজ্মাক দ্্ড নিপাতন। 

সাস্ত্রে বিনিশ্চয় এহি কয় দশানন ॥ 

রক্ষেশ্বর অপর শ্রবনে কর মন। 

নিগুলের ধাম রাম সহায় লক্ষন ॥ 

গরাক্রম আপনার দর্শাম! দুর্মতি। 

আমাক সবাক ছ্ৃদ্ধ দিতে দাশরথি॥ 

গ্রথমত রনরৃত হৈছে দুরাশয় | 

ইহাঁত পরম জুদ্ধত উচিত নিশ্চয় 
অখন আপন বিউরজ দর্শ।ন উচিত।॥ 

তুমি থিজ্জ শৌভ্ভীমান মহাবলীন্নিত ॥ 

দুর্বল আশ্রয় দুরাশয় শে রাঘব। 

বলি সমুচিত হিত উপদেশ তব 

তোমাক সহিবে কি প্রকারে শে ছুর্বল। 

অতঃপর শবন করহ মহাঁবল ॥ 

তিন উপায়ক ত্যাগ কর রক্ষেশ্বর | 

চতুর্থ উপায় দণ্ড কর স্থিরতর ॥ 

রাঘবের বধ এহি অনুক্গপ দণ্ড । 

বধে ভার কর শাঁর প্রতাপী প্রচণ্ড ॥ 

জদিষ্ঠাত শক্র তব হৈছে গুনবাঁন। 

তবে তাক সাম আদি উপায় প্রধান ॥ 

তাক দিয়া সান্ত তাক করিতাম তবে। 

তবে জুক্ত ছিল এহিমত শে রাঘবে ॥ 

গুলবান নে রাম ক্ষেত্রিয়নন্দন। 

ফপোট তাপশ সে জে অঙশ ছুর্জন | 

জদি শে জে রামচন্দ্র হৈতো সান্তরজ্ঞানি। 

হৈতো ধির শুস্থির গন্ভির মহা মানি ॥ 

সুন্দরকাঁড ১৪৯ 

মহত কুলত জন্ম বটে শে রামের। 

কিন্তু নে ছু স্থির নাহিক কার্জের॥| 

হটাত অশত মত কার আচবরন। 

কি কারন বিগ্রহ আগ্রহি সে হুর্জন ॥ 

তব সঙ্গ বৈরিভাব করি ছুষ্টাশয়। 

তোমার সহিতে জুদ্ধ করিছে নিশ্চয় ॥ 

অতঃপর রক্ষেশ্বর করহ শ্রবন। 

বিপরিত মতি মে জে রাম অনুক্ষন ॥ 

বিপরিত গুনগন তার সবিরূত। 

জাত আত্মাঘ।তি কাঞ্জ করি অমহত ॥ 

আপন বি3ধাত হেতু অনাঁতি দশায়! । 

প্রেশিলেক চর সে বানর পাঁপকায়। ॥ 

এ প্রকার কন্ম তার করা! অনুচিত। 

তোমাক সাশন। তীর অতি বিপরিত ॥ 

এ গ্রকার দুবাচার আচরি প্রথমে । 

আপনে আশীল ছুদ্ধহেতু মতিত্রমে ॥ 
মোহবুদ্ধি সস্তে। শে দুরস্ত পাপাঁশয় । 

আশিছে উদ্ধত হয়! জদ্ধত নিশ্চয় ॥ 
অতঃপর রক্ষেশ্বর কর কন্ন'গত। 
আমার জুদ্ধের কাল হেল উপগত ॥ 

আমার জুঝার বলিয়ার বিরগন। 

চিরদিনাবধি নাহি পায় ঘোর রন ॥ 

জুদ্ধ অভিলাশী লঙ্কাবাশী রাশী রক্ষ। 
সবে শুর জুড়কন্ম! দেবের অশক্ষ ॥ 

আনন্দিত চিত আমি দেখি জনে জনে। 

জুদ্ধত উদ্ধত শবে আছে হষ্টমনে ॥ 
মহাছ্ধি মহাক্রুধি শুবুদ্ধি সকলে । 
াশ্রয় করিয়া নিজ নিজ ভুজবলে ॥ 

গদা মুদগর প্রাশ শর পরাসন। 

খড়গ চম্ম শুল শেল স্জি সুভিশন ॥ 

মহাঁবল রক্ষদল সকল অখন। 

ধরিতে বাশনা করে এ জে অন্ত্রগন ॥ 

এ তু চি 

এলি 



১৫৯ 

রন বশ্তন্ধরা হয়! তৃশাতুর! অতি। 

শুনিতের পানে বাঞ্চ! করে বশুমতি ॥ 

বানর সবার ধারা শারা রক্তধারা ।. 

পান বাধা করে নিরন্তরে বশুন্ধর] ॥ 

আর এক অতিরেক আশ্চজ্ভ সপন। 

শরবনে করহ.মন গ্রভু দশানন ॥ 

সলক্ষন লক্ষন সে রামচন্দ্র আর। 

সয়ন করিছে রনধরনিমাঝার ॥ 

ধরনিমণ্ডল হৈছে শুনিতে কর্দম। 

কবন্ধ জুপ্ত তাত ভিশন পরম ॥ 

তাত অশঙ্খাত রক্ষ রনদক্ষ শবে । 

ধর তা ঘোর গদা পরম লাঘবে ॥ 

সমরে বানরে করে মহ! মহামার | 

এমত সপন দেখিয়াছি শুদুর্ববার ॥ 

ভুদ্ধহেতু গুনশেতু আজ্ঞাকর তবে। 

বিপুল কপির কুল নিমথি লাঘবে ॥ 

হে রাজন দশানন রাক্ষশবাহিনি। 

ভুদ্ধত উদ্ধত হৌক হয়া অন্ত্রপানি ॥ 

অন্ত্রতৃক্ত বাহু শাল তাল বনাকার। 

হউক শুসদ্ে প্রভু আজ্ঞায় তোমার ॥ 

ইতি শ্রীশুন্দরাকাঁণ্ডে প্রহস্ত বচন । 

সষ্ট অশিতি সর্গগ হৈল সমাপন ॥ 

শ্রীহরেন্ত্র ভূপে ডাকে রাম গুনধাঁম। 

অন্তিমে বদনে জেন আইশে তব নাম ॥ 
অপ 

( সপ্তাশীতি সর্গ ) 

জ্ঞনবাঁন ধিমান প্রধান নিশাচর | 

মহোঁদর প্রতুত্তর বলে তাতপর ॥ 

মহারাজা মহাতেজা এজে রক্ষপাত। 

সন্দিদ্ধ অন্তরে জে বলিলা স্তজুগতি ॥ 

রামায়ণ 

৯৯ পাশ 

তার প্রত্যুত্তর কর শ্রবন অখন। 

সেনাপতি প্রহস্তে জে বলিল বচন ॥৷ 

সে সকল কথা হেতু সম্পন্ন সতত । 

তাঁর মত জেমত আমার এহিমত || 

প্রহস্ত সমস্ত বলিয়াছে জুক্ত কথা । 

জানিবা মানিবা মমো সহজে অক্ষতা |। 

আমি পূর্বে বুঁদ্ধিবলে নানামত কত। 
চিত্তিয়। অন্তরে স্থির করিছি মনত || 

সকল মন্ত্রির না হইবে একমত। 

নিজ মতের আগ্রে বলেন মন্ত্র জত ॥ 

জেবা জার মান্ত্রপাগবার অনুক্ষন। 

পরম্পরে সদা চরে ভিন্ন মতগন ॥ 

প্ররতিজোগে অক্ষতা হহয়া তাতপর। 

শুহদ কাপয়া জ্ঞান রাজাক সত্তর ॥ 

পরম্পর মত চিন্তা করিয়৷ অন্তরে । 

পরষ্পরে ভিন্ন অর্থ ভাবিয়া তৎপর ॥ 

জার্দ এক অর্থক লঙ্ভেন সে সময়। 

তখন কল্যান প্রদা শে মন্ত্রনা হয় | 

অতঃপর রক্ষেম্বর করহ শ্রবন। 

পরষ্পরে তিন্ন মত অতি অশোতন॥। 

নানা হেতু 'বশেশজ্ঞ পুরুশ 'প্রবর | 

পরিক্ষিত মন্ত্র অতি গোপন শুন্দর। 

অগ্টের অজ্ঞাত আর জে মন্ত্রনা হয়। 

এহিমত মন্ত্রনা উত্তম অতিশয় ॥ 

হে রাজন আমর! সকল এ সময়। 

জুদ্ধকাল বিবেচনা! করন নিশ্চয় ॥ 
অতঃপর জুদ্ধাবধি বলাবলচয়। 

অন্তেশন কাঁরন উচিত এ সময় ॥ 

আমার মধ্যত জোদ্ধাগনের বিচার । 

কোন কোন আঘুধ সকল আছে আর। 

আর কোশাগার মধ্যে নান! রত ধন। 

বিচার উচিত এ সময় দশানন | 



সুন্দরকা্খ 

হে রাজন দশীনন করহ শ্রবন । 

দুদ্ধকাল ভাল আমি করি নিবেদন ॥ 
বরজনিচরের রজনিত ঘোর রন। 

সান্ত্রের নির্নয় এহি রাজা দশানন। 

অশ্তঃপর রক্গেশ্বর নিশ। সময়ত । 
আমার বিজয় নিস্সংশয় মহারথ ॥ 

অতয়ব অস্ত্রপ্রাজ্ঞ জত নিশাচর । 

জামিনিমধ্যত ঘোর করাক মর ॥ 

এহি দ্বেশ এহি কাল শুন রক্ষেশ্বর। 

বিজয় নিশ্চয় তবে তব নিরন্তর ॥ 

সক্তি বল আমার অপার রক্ষপতি। 

জুদ্ধহেতু গুনশেতু কর অনুমতি ॥ 

আমর সকল মহাবল রক্ষ জত। 

তন্থুত্রীন ধনুর্বান অঞ্জ নানীমত ॥। 

কর সঙ্গে রনরঙ্গে আমরা সকল। 

জুদ্ধত উদ্ধত সিগ্রে হব মহাবল ॥ 

সন্যের সঙ্্দ্ধ করি জুদ্ধের কারন। 

আমর! সকল অগ্রে করিব গমন ॥ 

অতিরথ মহাঁরথ রক্ষ জত জত। 

ছুদ্ধত উদ্ধত হয়া হব রনরত ॥ 

রাঁক্ষশমথিত কপিসেন। ছিন্নশির। 

আর বক্ষে ছিন্নকৃত রাম রঘুবির ॥ 

এ সবার শুনিতে:তিমিত রক্ষমুখ | 

সিদ্রে নিরেখিয়৷ ভূপ লতিবা কৌতুক ॥ 

রূধিরে দ্রিগিধ তন্নু ধরনীসয়নে। 

অধিলম্ে দেখ সে জে শ্রীরাম লক্ষনে ॥ 

ককশি রাক্ষশ মহাজশগন তবে । 

বু্যুহ রচি জুদ্ধ আরস্তক শুলাঘবে ॥ 

জেমত তেমত রূপে ভুঝক রাক্ষশে। 

কপিচয় পরাজয় লভিবে অবশ্ঠা ॥ 

কোনরূপে আমার সবার হবে জয়। 

পরাঁভব সে রাখব লতিবে নিশ্চয় ॥ ৃ 

১৫১ 

ইতি রতুন্দরাকাণ্ে বান্সিক রচন। 
রাবণ অগ্রত মহোদরের বচন ॥ 

সপ্তম অশিতি সর্গগ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রাম নাঁম। 

( অষ্টাশীতি সর্গ ) 

বৃহস্পতি মম নিরোপম বুদ্ধিমান । 

মহামদ ছুরাশদ্ধ সমরে শুজান ॥ 

বিরূপাক্ষ রক্ষ রনদক্ষ ভয়ঙ্কর । 

বিরেচক রনশ্নাঘি ঘোর নিশাচর | 

বলিল বন তুষ্টমন হয়া পরে। 

হে রাজন দশানন করি শুগোচরে | 

মহারথি অস্মবার পদাতি পটল। 

গজস্কন্দগামি জত জোদ্ধা মহাবল ॥ 

এহি চতুরঙ্গ বল বুযুহ বিরচিয়!। 

জার তিষ্টে জুদ্ধাভিষ্টে আমর্শে পুরিয় ॥ 

তবে সবে বানর পামর শুদুর্বল । 

কি করিতে পারে রাক্ষশক শুচপল ॥ 

চপল মানশ সদ অজশ বানর। 

স্থির হয়া থাকিতে না পারে নিরস্তর ॥ 

অত্যন্ত তরল শুচপল কপিগন। 

সঘন করয় অতিশয় শুগজ্ভন ॥ 

খেল] করে নিরন্তরে অস্থির সতত। 

ঝাঁপ লাপ আঁন্ফোট করয় অনব্রত ॥ 

তলে তলে বলে কুতুহলে সব্ধ করে। 

সতত চপলচিত্ত বানর পামরে ॥ 

অতঃপর রক্ষেম্বর করহ শ্রবন। 

এহি রিঙ বানরের প্রভু দশানন ॥ 



১৫২ 

বাঁনরবাহিনি পলায়নপরায়ন। 

হবেক নিশ্চয় ত্যাগ করি ঘোর রন ॥ 

রাক্ষশে নিহত কত সত কপিগন। 

নিরক্ষন কর শুধে প্রভু দশানন ॥ 

তগ্রকক্ষ ভগ্রবক্ষ সব বানরের । 

দেখিবা উচ্ছবে হত ক্ৃত-রাক্ষশের ॥ 

জদি হয় রক্ষদলে প্রবেশ বানর । 

তবে জে হইবে বলি শুন রক্ষেশ্বর ॥ 

সমর চতুরে রনধরনিমণ্ডলে। 

হবে অতি কৌতুক জান্বা ম্ভাবলে ॥ 

ঘনত 'ম।বৃত জেন সহশ্রকিরন। 

হিনতেজ হা অতি দৃষ্ট অশোভন ॥ 

সেহিপ্রায় কপিকায় রক্ষে আবরিবে । 

রক্ষমধ্যগত কপি শোভা না পাইবে ।। 

রাক্ষশমণিত কপিকুল অশঙ্খাত। 

বিসিন্ন হইয়! হৈল মহিত নিপাত 

সে সমগ্স কপিচয় মছাভয় শস্ত | 

বিকাঁশ কনিনে নির্দল জত দত্ত | 

সে সময় কপিচয় দত্ত গ্রকাশিবে। 

তুশারসঙ্কাশ শুনিম্মল বিরাঁজিবে । 

হে বাঁজন অদ্য সেজে সমর চতুরে। 

একে কাল তুঞ্জিবেক সকল বানরে ॥ 

রাক্ষশে মথিত কপিকুল অশঙ্খাত। 

তার সরিরের শুনিতের হয়া পাত ॥ 

সমর ধরনি হবে গৌরিক বরন। 
কৌতুকে দর্শন করো প্রভু দশানন ॥ 

আমার মবার সরিরত রক্ষেশ্বর | 

সন্ত্র রূপ অঙ্কুশে জতেক নিশাচর || 

সত্রর জিবন রূপ শুকুন্থমগন। 

নলায় নিশাদে সাদে করিবে চয়ন ॥ 

সন্রর শুনিতে উদ্ধগামি রজচয়। 

উপসম হবে ঘোর সমর সময় || 

রামায়ণ 

সমরত হত সত সত সত্র সবে | 

অধরা হইয়া ধর| ভরাতুর| হবে ॥ 
ছিন্ন সির বাহু উর হেন কপি শবে। 

সমরধরনি একাকারে আচ্ছাদিবে ॥ 

প্রতঞ্জন জেন বন বিভঞ্জন করে। 

সেহি প্রায় কপিকায় মথিব সমরে || 

সেহি বনমধ্যে জেন মহ বৃক্ষচয়। 

পবন মথনে সন্ত মহিক মওয় || 

সেহিমত সমর হত কপি শবে। 

মহিমণ্ডলক খণ্ড সবে আববিবে ॥ 

ওহে মহাবিজ্জ মহাশৌজ্জ জশবান। 

আজ্ঞ। কর সমরকারন মহাজ্ঞান | 

কিন্তু সত্তর মধ্যে শ্রেষ্ট সে রাম লক্ষন। 

আমি তব প্রানধন করিব হনন ॥ 

জুদ্ধ করি তব অরি প্রান হবি শুখে। 

তাঁর সহকারি মারি আমি শুকৌতুকে | 

নিশ্চয় লতিবা জয় প্রভু দশ|নন। 

এ জে হেতু গুনশেতু না হবা বিমন ॥ 

শ্রশুন্দরাকাঁণ্ডে বিরূপাক্ষের বচন। 

অষ্টম অশিতি সর্গগ হৈল সমাপন ।। 

শ্রীহরেন্ত্র ভূপে ডাকে গুনধাম রাম। 

অস্তিমে বদনে জেন আইশে তব নাস ॥ 
শপ ০০ 

( একোননবতি সর্গ ) 

সে সময় সদাশয় ধর্মার্থকুশল | 

অভিশন শুভিশন সাধু মহাবল || 

গুনাধার আরবার বলিল বচন। 

সে সময় রাবনক করি লন্বোধন ॥ 

শুন মহাতেজা মহারাজ রন্দেশ্বর । 

বিস্তর বলিল তব মন্ত্রির প্রবন ॥ 



স্থদারকাণ্ড 

বিদ্তর প্রকারে প্রি্ন বাক্য নানামত। 

বলিতেছে মহাবলি তোমার অগ্রত || 

জেরপ এসব বাক্য শেরপ প্রকার। 

না বলেন কোন জন অগ্রত তোমার ॥ 

জাত গুরুতর কাঞজ্জ হৈছে উপস্থিত। 

একারন দশানন বলি তব হিত।। 

প্রিয় ছরে তেঞ্জ ভজ সাধুর মতক। 

ডাকি আন শুহদ জে মন্ত্রি সকলক ॥ 

সমুচিত তার হিত করে তার! শবে। 

তব হিতহেতু গুনসেতু হবে তবে ॥ 

শুবুদ্ধিত পরিক্ষিত এহি অর্থ শার। 

গুনধার আমি বলি অগ্রত তোমার || 

শুন গুনধাম তাহ! করি নিব্দেন। 

ইহলোকে ধর্ম অর্থ আদি কামগন।। 

ফলপ্রাপ্জে ইচ্ছা করে নকল জনেতে। 
ফলপ্রাণ্তি হৈলে পরে শুধর্্ম চক্ষুতে ॥ 

সর্ধ প্রানি লম প্রতি দৃষ্টা শে করয়। 
এহিমত সাধুমত শুন গুনালয় || 

ধর্ম তেজি অর্থ হেতু অর্থক চিন্তয়। 

অপর কামের লাভে কামনা করয়॥ 

ধিমান পরম মানবস্ত সেহিজন। 

হে রাজন দশাঁনন করহ শ্রবন || 

অতঃপর রক্ষেশ্বর বলি হিতবানি। 

সারদর্শা এ সকল মন্ত্রিত শুজানি ॥ 

অশার মগ্ত্রনা করে অধর্শ প্রধান। 

তাক নিন্দা করি আমি তব বিদ্যুমান ॥ 

এ জে কোন ধর্ম পরদারাভিমর্শন। 

মন্ত্রন! উত্তম কিবা এ কর্ন কারন ॥ 

শুন ভূপ জেরূপ বলিল এসময়। 

লেজে রাম গুনধাম তপদ্থি না হয়।। 

নিন্দিত সিতা সতি নহে তপন্থিনি। 

এমত বলিছ আর তুমি নুপমনি 1 
দজ 

তাহার ধর্শনে কিবা আদেশে মন্ত্রগন। 

নাহি শে রামের কিছু তপহ্থিলক্ষন ॥ 

সেজে রাম ধর্শরূপ লক্ষনে বিহিন। 

অসহায় বনবাশী অতিশয় দিন ॥ 

এমত বলিছ তুমি প্রভু দশানন। 

তথাচ নিবেদি পদে করহ শ্রবন ॥ 

পিতাপনপাশে বনবাশে এ জে রাখ। 

গহনগমনে জবে তেজিয়াছে ধাম ॥ 

সে কালত সরাশন করাশন করি। 

খেত্রধর্্ম অনুশারি পুরূশকেশরি।। 

নিকলিছে গ্রিহ তেজি তঞজি ধর্মপথ । 

সে কমতে ধর্মত চলিত মহারথ ॥ 

জদি রাঁম গুনধাম বনে নিবাশিছে। 

কাননবাশী শবার ধর্্ধবক তেজিছে ॥ 

তথাচ কদাচ নাহি দেোঁশলেশ তারি।' 

অপবিত্র বস্ত দে দাহে জে প্রকার॥ 

বহছিত কি দোশ তাঁত কর বিবেচন!। 

মম মত করগত কর শুদ্ধমনা ॥ 

সদৃগুনসম্পর্ন রাম অন্ুপামতেজ! | 
তাক প্রাপ্ত তোমার হইলে মহারাজ! ॥ 

তার প্রিয়কর বন্ত লতিবে নিশ্চয়। 

- এ কথা সর্ধথ! শার জান নিদ্বংশয় ॥ 

হে রাঁজন দশানন তোমাক পাইয়!। 

গুনহিন জন মহা অসৈজ্জ লভিয়া || 

প্রিয়কর বন্ত প্রাপ্ত হয়ন শে জন। 

রামের কি কথ! তথ প্রভূ দশানন ॥ 

অতঃপর রন্ষেশ্বর করি নিবেদন। 

রামপ্রীয়করি শে শুন্বরি শিতাধন ॥ 

লভিবে নিশ্চয় রাম অনুপামতেজ। | 

আঁমার কন শার জান মহারাজ! ॥ 

শ্ীপ্তন্দরাকাণ্ডে বিভিশনের বচন। 

নবম অশিতি শর্গগ হৈল সমাপন ।। 

৯৪৫৩ 
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রাম জন্ত্র রাম তন্ত্র রাম মন্ত্র শার। 

. রাষ বিনে ত্রিভূবমে গতি নাহি আর ॥ 
ইহ! জানি প্রানি মানি আঁপন কল্যান । 
ভজ রাম মুক্তিধাম কক্সনানিধান ॥ 

শ্রীহয়েজ্জ ভূপে ডাক রাম কৃপাময়। 

অন্তরে জানিও রাম অন্তিমে হৃদয় ॥ 

€ নবতি:সর্গ ) 

বিভিশনবানি শুনি সে রাবন মহামানি 

হটাত কুপিল অতিশয়। 

ক্রোধে রক্তনেত্র করি গঞ্জিলেন গুর-অরি 
জেন ঘন গর্জন করয়।। 

সন্ধ্যা তপন জেন সে নেত্র হৈল হেন 

স্বভাবত আত্ান্ব নয়ন। 

তারবর্ন আরবার সে আখি হইল তার 
অতিশয় হইল ভিশন ।; 

জেন বুধ শনিশ্চর সে নেত্র রক্ত পঠাস্তর 

সভাশদ সকলে দেখিল। 

স্ভাবজ্ঞ মন্ত্রি জত 

অতিশয় ভয়ক লাভল ॥ 

সেরাবন ছুরাচার ক্রোধ করিঃশুছূর্বার 

করে কর করিল মর্দন । 

হহা ক্রোধে মুন্ূচিয়া। বিভিশনে সগ্োধিয়া 

বলিলেন তঞ্জন বচন ॥ 

সত্তর সমুহ গুন, বলিতেছ গুদারূন 

মোরে মুর্ধবদ্ধি জ্ঞান করি। 

সতত এমত বানি বলিতেছ রে অজ্ঞানি 

কিঞ্চিতক অন্তরে না ডরি | 

জে সকল বলতুমি জপ্রমান্ন মানি আমি 

কে মান রাড়াও আপন। 

তার সব শেকাগগত | 

অপ্রলাপ কি কারন করিতেছে অভাজন 
থাঁকি মৌনে রাখ & || 

গুসম্পর্মহেতু মত এজে মম মন্ত্রি জত 

বলিল জে শব মন্ত্র । 

সর্বকার্ধয হেতু জ্ঞানি এসকল মহামাণি 
বিবেচক শুহদ শুনয় ॥ 

বলাবল বিবেচিয়া তার নাম নিরেখিয়া 

বলিল আমার হিতচয়। 

তাঁক নিন্দাকি কারন করিতেছ অনুক্ষন 

শৌরশ দেখায় অতিশয় ॥ 

সমুচিত কলি আমি শ্রবন করহ তুমি 

বলাধিক তোমার মন্ত্রনা | 

ইহ। জানি অনুক্ষণ তব মত আচরন 

করি আমি জান বিবেচন। ॥ 

[ একনবতি সর্গ ) 

বছজন কামে আর অর্থলুতি হয়। 

অতঃপর রক্ষেশ্বর.কর কননময় ॥ 

লুতি সকলের মন্ত্রনায় কিবা ফল। 

বিফল হয়ন তাত মন্ত্রনা সকল ॥ 

জথ| ভর্তা গুনবান হয় আতিশর। 

সহায় সকল তথা গুনান্থিত হয় ॥ 

সেহি স্থানে ধর্শ অর্থ কামাদি সবার। 

সম্যকপ্রকারে রক্ষা অপর বিচার ॥ 

এ স্থানত একালত দ্বেখি বিপঞ্জয় 

ভর্তা হইল বিপরিত বুদ্ধিময় ॥ 
সহায় নকল হইল দেহি পটান্তর। 

ইথে কি মনত্রনা আর প্রভু রন্গেশ্বর ॥ 

দে স্বানত লাভালাত গ্ুমনাগমনে | 

জয় পরায় ব! এ ষর কর্মগনে ॥ 



প্রথমত সংশয় করিয়া! তাতপরে । 

চিস্তি চিত্তে স্থিরতর করিয়। অন্তরে ॥ 

শুবুঁদধি মন্ত্রর সঙ্গে যন্ত্রনা করয়। 

পপ্তিত তাহারে বলি সাস্ত্রে হেন কয়॥ 

ইহার অন্যথা হৈলে হয় বিপরিত। 

তব আগে মহাঁতাগে বলি সমোচিত ॥ 

শুরাশুরবিজয়ি সে রাম গুনধাম। 

আঁয়িজনাক ত্যাগ ন। করে শে রাম ॥ 

সক্ররে। শরন্ত সে জে রাম দয়াময় । 

এমত শুন্যাছি আমি মহাজনে কয় ॥ 

অতঃপর রক্ষেম্থর করহ শ্রবন । 

আমি ত্যাগ করি কামপর মন্ত্রগন ॥ 

আত্মীধর্মপরায়ন হয়। এসময় । 

জথ। রাম গুনধাম কপাল সদয় ॥ 

ধর্দ হেতু এজে পুর ত্যাগ করি স্তথে। 

স্বজনগন্ক ত্যাগ করিয়। কৌতুকে ॥ 
মানুশ শে রামপদ করিব আশ্রঙ্। 
জাঁই আমি বিদায় হইলে! এ সময় ॥ 

জাঁব তথা আমি স্বামি করি নিবেদন । 

নিত্য ধর্্দ পরশে জে রাঁজিবলোচন ॥ 

আমি গেলে পরে গুনদর্শি মন্ত্রি শঙ্গে। 

মন্ত্রনা নিশ্চয় কর রক্ষেশ্বর রঙ্গে ॥ 

ইতি শ্রীগুন্দরাকাণ্ডে বান্সিকিরচন। 

বিভিশনবাক্য নাম স্বর্গ গ সমাপন ॥ 

এক জে নবতি সর্গ গর হইল বিরাম। 

মন ছুরাচার রামনাম কর গান ॥ 

রাজারা ০৮৮ নার পাও 

[ দ্বিন্বতি সর্গ ] 

বিভিশনব্চন শুনিক্ষ। দশানন। 

কজোধে জলিলেন জেন জজের জলন'। 

মহান শ্বন করি গুর-অরি পরে। 

ক্রোধে অশী মহাজশী ধরিয়া শত্ুরে ॥ 

উঠিল কুটীলভাবে তেজি সিংহাশন। 
বিকটবূপেতে চাঁপি নিকট তখন ॥ 

পদ্ধে সম্ভ বিভিশনে করিল তাড়ন 1: 

বলি মন্দ দশহ্বন্দ আমর্শে তখন ॥ 

পায়! পদাঘাত পাঁত হল শেশষয়। 

তেজিয়া আশন বিভিশন শদাশয় ॥ 

ধরণিত নিপতিত হৈল বিভিশন। 

ছন্নবেশ মুক্তকেশ খশীল বসন ॥ 
বজ্তে শস্ত জেন অন্ত হয় বৃক্ষচয়। 

সেহিমত সেকালত সে জে শদ।শয় ॥ 

অতিশয় অশস্তব দেখিয়া তখন । 

বিশাদ লভিল সে ছুর্িল মন্ত্রিগন ॥ 

ইকি ইকি বলি শবে আশ্র্জ মানিয়। ৷ 
উঠিল কুটাঙ্গগন আঁশন তেজিয়া ॥ 

জেন চন্দ রাহুগ্রন্তে জত প্রজণগন। 

কি হৈল কি হৈল হেন বলে সর্বজন ॥ 

সেহি প্রায় সমুধায় মন্ত্ির পটল । 

পরষ্পরে মহাঁডরে হইল বিকল ॥ 

করপর অশশী মহাজশী শে রাবন । 

কোপে কম্পমান দেন জক্জের জঙ্গন ॥ 

সেনানী প্রহস্ত মানি পুটপানি হয়! । 
বিছ্ুরে সক্ষোচভাবে সেবেলাত রঙ্গ ॥ 

বারশ্বার চাটুপটু অকটুবচনে | 
নিবারন তখন করিল দশাননে ॥ 

মহাঁজশী রাবনের অশিক তখন। 

কোশে নিবেশাইল সে গ্রহত্ত দুর্য বঙ্গ । 
ক্রোধ তেজি স্বভাবক ভি দশানন:। 

সে সময় শোভ। তাঁর হুইঙ্গ তখন ॥ 
জেন মহাউির্টি সাগরত সঙ্গয়ত। 
নিবিষি হইল হেন সৌভ 9প কাঁলত ॥ 
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দশ[নন নিজাশন আরোহন করি। 

ডাড়াইল শুহস.সিল রাক্ষশকেশরী ॥ 

রাবনক আসনস্থ গ্রহত্ত দেখিয়া। 

আর আর মন্ত্রিপরিবারে আবরিয়॥ 

মণ্ডল আকারে রক্ষরাজারে আবরি। 

&ৈল স্থির জত বির রাক্ষশকেশরি ॥ 

জেন গুমেয়ার মহাশুঙ্গক আবরি। 

ইতর নিকর শৃঙ্গ আছে নিল করি ॥ 
মন্ত্রির মগ্ডল হেল নিঃশব্ব তখন। 

চন্দ্রের মগ্ডল প্রায় হয় দরশন ॥ 

সে সময় ভূমিগত সাঁধু বিভিশন। 

ক্রোধে শস্ত হৈছে জেন জঙ্জের জ্বলন ॥ 

দিপ্তবস্ত অত্যন্ত সে ধর্মাত্ব! তখন। 

আপনার হিতহেতু চিত্তিয়া সর্জন ॥ 

চিন্তিয়! অন্তরে তাঁত পরে শে শময়। 

কৈল স্থির ধির বির আপন হৃদয় ॥ 

অবশ্য শ্রীরামপদ করিব আশ্রয়ন । 

দৈবে বিড়দ্বিল রক্ষকুলের প্রলয় ॥ 
সে সময় সদাসয় সাধুগনে শত্ত। 

অপর আপন তেজে রঞ্জিত অত্যন্ত ॥ 

অতিশন বিভিশন নিতিজ্ঞ পরম। 

রাবনের মর্জাদ! না হৈল অতিক্রম ॥ 

জেন শুঘোটকগন গতিয়ে ছুরহ। 

অকম্মাভ হয় পাঁত অম্মবার সহ ॥ 

তথাচ কদাচ অক্সবার নিজ তার। 

অতিক্রম না করয় গুনে আপনার ॥ 

সেহি প্রায় পুত্যকায় সাধু বিভিশন। 

রাবনের মর্জদা না করি লঙ্ঘন ॥ 

নিশ্বাস তেজিয়! অতি মজিয়। ছুষ খত। 

উঠিল শুশিল ধর! তেজি সেকালত ॥ 
গুনধাম রামপদ করিব আশ্রয় । 

অস্তরে চিন্ত্িয়া হেন করিল নিশ্চয় ॥ 

উঠিয়া তখন বিভিশন সদাশয়। 
ধর্মনৃক্ত বচন বলিঙ্গ সে লময় | 

হে রাজন দশানন করহ শ্রবন। 

ক্রুরমতি অতি তব হয়! বিজ্ঞাপন ॥ 

সর্বথা উচিত মম তব পরিত্যাগ । 

জেন জনে ত্যাগ করে পক্ষমগ্ন নাগ ॥ 

দোঁশক্সপ পক্ষে মগ্র তুমি এশময় | 

অজশে আপন্ন তুমি হৈল। নিম্ব ংশয় ॥ 
দন্ুজদলন নাঁম মনুজসরিরি | 

অন্তগত তোমাক করিবে শুর-অরি ॥ 

ইতি শ্রশুন্দরাকণণ্ডে বাহ্মিকিরচন | 

বিভিশনবাক্য নাম সর্গগ সমাপন ॥ 

ছ্বিতিয়নবতি সর্গগ হইল বিরাম। 

তেজ মন আন কাম জপ রামনাম ॥ 

দিন গতপ্রায় মন করি নিবেদন । 

কেশে ধরিআছে ছুক্ট দারূন সধন ॥ 

কি জানি কখন বা তেজয় প্রানধন | 

বারেক না! কর চিত্ত! এজে মুড় মন ॥ 

ইহ! জানিবে অজ্ঞানি মন ছরাশয়। 

তেজি মদ রামপদ ভজ এপমদ্ ॥ 

শ্রীহরেন্্র ভূপে ভাশে কৃপাঁধাম রাম। 

নাম গানে তেজি প্রানে এহি মনষ.ক'" ॥ 

[ ব্রিনবতি সর্গ ] 

বিভিশনবচন শুনিয়া দশানন। 
পৌরশ বচন বলে ভ্রাতাক তখন ॥ 
সপত্ব অরাতি অতিক্রোধি নিরস্তর। 

মহাবিশধর যানধর সমশর ॥ 

ভার সহবাঁশে লর্ধবনাশে শুনিশ্চয় । 

ভার লহ বাশ না করিবে সাস্ত্রে কয় ॥ 



সুন্দরকাশ্ড 

মিথ্য| উপচারির মিথ্যা গ্রতিজ্ঞাকারির। 
আর শক্রসেনাকারী জে জন অধীর ॥ 

তার সহ বাণ না করিবে কদাচন। 

জেজন শুজন জ্ঞানবান শুভাজন ॥ 

আমি সর্ধকার্জে এহি জ্ঞাতি জে সবার । 

্বতাব জান্তাছি ঝঁদ্ধিবলে আপনার ॥ 

জ্ঞাতিগন অন্থুক্ষন এহি চিন্তা করে। 

বিপদ হউক জ্ঞাতিসবার সত্বরে ॥ 

ধর্ঘের মর্জনে জ্ঞাতি প্রধান সাধনা । 

স্বর হৈলে জ্ঞাতি অতি হয় হষ্টমন ॥ 

 গরাতবয়ূপ ভয় দর্শায় সতত। 

জ্ঞাতির এমত মত কর কর্মগত ॥ 

একের বিপদ জি হয় উপস্থিত। 

আরজন্ তাঁত অতি হয় হরশিত ॥ 

কম্লকাননে জেন মদান্ধ বারন। 

পাঁশহস্ত নরে জি করে দরশন ॥ 

বাক্রূপ গিভ তাঁর করিলে শ্রবন। 

কন্নগতে তাঁর মত করে আচরন ॥ 

শুন তাহা বলি মনদমতি বিভিশন। 

আমাক সবাক ভয়দাতা কোন জন ॥ 

অনিল অনল জবি পাশপানি হয়। 

তথাচ তাহাত মম নাহি কোন ভয় ॥ 

কিন্তু জ্ঞাতি হনে ভয় আমার নিশ্চয়। 

তুমি হেন জ্ঞাতি জার শুন দুরাশয় ॥ 

তাঁর নিদর্শন কর শ্রবন অখন। 

স্কান বিশেশতে হয় সম্ভার জেমন ॥ 

গান্তি সকলক দুগ্ধ সম্ভব নিশ্চয় । 

ব্রাঙ্গন সকলে তপ নিশ্চয় থাকয় ॥ 

নরলত! বলি তাঁক চপলতা রয়। ূ 

সেহি প্রায় জাতি হনে ভয় সম্তরয় ॥ ] 

এহি বলি মহাবলি রাজ! দশানন। 

বিভিশন বদন করিল বিলকন ॥ 

১৪৭ 

রাবনের বক্তবিনির্গ গত শে বচন। 

মন্ত্রিধ্যে স্থিত শে শুশিল বিভিশ- ॥ 

কোপে কম্পমান তনু মহাধন্ুদ্ধরে | 

রাবনে সত্বোধি বানী বলিল তৎপরে ॥ 

হে রাক্ষশ ককশ অজশ শুদুন্নয়। 
গুহদের উক্ত বাক্য মহাঁহিতময় ॥ 

কালগ্রস্ত হৈলে মুড়ে না করে গ্রহন । 

বিধি বিড়দ্িল এজে দো'বর অঘটন ॥ 

অন্যজন জদি হেন বলিলেন হয়। 

তবে তাঁর প্রতিকার করিতাম নিশ্চয় ॥ 

পৌরশ বচন হেন বলি বিভিশন। 

হ্ায়বাদি অপ্রমাদি সে জে শুভাজন ॥ 

চারিজন মন্ত্রি শে রঙ্গে বিভিশন | 

আশন তেজিয়া শিদ্বে উঠিল তখন ॥ 

আঁকাঁশপথেতে গতি করি শে শময়। 

সেজে শিষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হয়া অতিশয় ॥ 

গুনাধার আরবার বলিল বচন। 

রক্ষপতি কর মোর ভারতি শ্রবন ॥ 

প্রিয়বার্দি জন অতি শুলত রাজন। 

দুত্বত অপ্রিয়বাদি হে দশবদন ॥ 

জে জন শুজন ধর্ম আশৃত সতত । 

আপনার ভর্তার শ্রীয় বা অগ্রিয়ত ॥ 

ছিতে রত অনবরত সতত সে হবে। 

অপ্রিয় হইলেও হিতহেতু আচরিবে ॥ 

রাজীব সহায় হয় হেন মন্ত্রিন। 

জানিবা মানব এহি সাস্ত্রের লিখন ॥ 

জেষ্ঠ ভ্রাতা আমার তুমি ছে দশানন। 

জেহি তব ইচ্ছ! সেহি করহ ভর্ন ॥ 

তব শব পৌরশ বচন দশানন | 

অবস্ঠ করিব ক্ষেম! আমি হে রাজন ॥ 

জাত তুমি মিত্যুকল্প অল্প আমুবান। 

একাঁরনে ক্ষেম। করিলাম হেন জান ॥ 



১৫৮ 

মহাগুর বলশালি অস্ত্রবের্ত। আর। 

কালগ্রন্ত হেলে অন্ত হয়ন তাহার ॥ 

জেন বালুকার শেতু নাশে অনায়াশে। 

তব রিত মদামিত দেখি শে শঙ্কাঁশে ॥ 

পরিনাম ছিতের শুচক হিভবাণী। 

কাশগ্রন্ত হেলে মহাত্বন মহামাঁণী ॥ 

কাঙবশে আত্মানাশে না করে গ্রহন। 

কি পুন ইহাত আর তববিধ জন ॥ 

তুমি সর্ধভুতে ভয়দাত1 সর্ববক্ষন | 

কাঁপপাশে বন্ধ তুমি হেলা একারন ॥ 

মৃত্যুকল্ে অর্লজিবি তৃমি দশানন। 

তোমাক করিয়! ত্যাগ আমি এহিক্ষন ॥ 

গুনধাম রামপদে লইতে ম্বরন। 

রক্ষম্থামি দেখ আমি করিছি গমন ॥ 

চারি জন গুনতন্ত্ি মন্ত্রিসমন্্িত | 

করিলাম প্রস্তান রামস্থান হরশীত ॥ 

হে রাঁজন দশাঁনন করহ শ্রবন। 

দিপ্তবস্ত অগ্নি আর সহশ্রকিরন ॥ 

হেন উগ্রতেজ! অস্ত্র কাঞ্চনলাঞ্চন। 

জাবত নাহরে তব এজে প্রানধন ॥ 

রামবানে রক্ষ প্রানে না হরে জাবভ। 

আপন রক্ষার হেতু চিন্তিব তাবত ॥ 

গুনধাম রামপদে লইব ম্বরন। 

বিদায় হইলাম এছি হে দশবদন ॥ 

কর্ক কশ রাক্ষশ আর তোমার নগরি। 

খর মারিচের মৃত্যুপথ অনুশরি ॥ 

সমনদমন গতি না করে জাবত। 

লরন লইব রামচরনে তাবত ॥ 

হে রাজন হৌক তব কল্যান অখন। 
আমি বিনে গুথি হও রাজ! পরশানন ॥ 

অতঃপর রক্ষেম্বর করহু শ্রবন। . 

লঙ্কাত নিবাশী বাশী জত বন্ধুগন ॥ 

রাঁমীয়ণ 

নাহি হেন শুহাদ অপর জন আর। 

হিত উপদেশ করে অগ্রত তোমার ॥ 

এমত মহত মহাপাপত হইতে । 

: জে জন বারন করিবেক নানামত ॥ 

তাহার বচন রূচি ন! হেল তোমার। 

গতায়ুশ জনগন জেমন প্রকার ॥ 

শুহৃদ সবার আশ্বাহিন শুবচন। 

না করে শ্রবন আর ন| করে গ্রহন ॥ 

সেহ্প্রায় রক্ষরায় অথন তোমার । 

ছিতবানি মহামানি না লৈল1 আমার ॥ 

ইতি জীশুন্দরাকাঁণ্ডে বাল্মিকিরচন। 

বিভিশনবচন্ লর্গেগর শমাপন ॥ 

ব্রিতিয় নবতি সর্গ গ ৫হল সমাধান । 

মন হুরাচার কর রাঁমনাম গান ॥ 

[ চতুর্ণবতি সর্গ ] 

পৌরশ বচনগন বলি বিভিশন। 
কোপে কম্পমান তনু অরূন নয়ন ॥ 

জ্রকুটী কুটাল অতি আমর্শে পুরিছে। 
কপোলফলকে ধর্মবিন্দু দেখ! দিছে ॥ 

মনোরম্য হ্দ্য শভা গ্রভাবতি অগ্দি , 

রত্মসিংহাশনে বিরাজতি রক্ষপতি ॥ 

হেন দশাননে বিভিশনে রষ্টিমনে । 
ভর্চন! করিয়া অতি শুনিতি বচনে ॥ 

পুটপানি হয়া বাঁনি প্রনামি রাঁবনে। 
কোপে আকুল লক্ষন অরূল নয়নে ॥ 

চারিজন মস্ত্রি শঙ্গে রঙেতে তখন । 

তথা হনে বিভিশন হয়া নিক্রমন ॥ 

মাতা জথা গেল তথ! ব্যেখাঞ্জুত মনে। 

দর্শন করিল মাতৃচরন নয়নে ॥ 



সুন্দরকাণ্ড ১৫৯ 

আছ্ভপান্ত সকল বৃততীস্ত নিবেদিয়া। 
সাধুর মধুর গুনে নিশ্বাস তেজিয়া ॥ 

গগনগমনে গতি করিল তখন। 

গুহাকে আবৃত জথা রাজ! বৈশ্রবন ॥ 

নগত্বম মনরম সে জে কৈলাশত। 

গশিল শুশিল শিপ্রগতি সে কালত ॥ 

কুবেরের শত! মনোলোভা প্রভাবতি। 

গৌরি শঙ্গে রঙ্গে তথ! আইল গশ্ডপতি॥ 

গনচয় মহ] ভয়ঙ্কর গুদুর্বার | 

গৌরি সঙ্গে হর মধ্যে শোভা করে তার ॥ 

সভাত প্রবেশ ব্যোমকেশ শে শময়। 

বুশ হনে অবতরি তবে কৃপালয় । 

প্রভাবান সভান্থান পশি জটাধর | 

ধনেশ্বর শঙে রঙ্গে তবে তাত পর ॥ 

প্রেম আলিঙ্গন করি সানন্দিত মনে। 
হর বৈশ্রবন বৈশিলেন একাশনে ॥ 

মহাজশ ত্রিদশ দকল সে সময়। 

সতাত বশিল প্রভা করি অতিশয় ॥ 

গন জক্ষ গুহাক সকল শে শময়। 

জথাজুক স্থানে বশিলেন তারাচয় ॥ 

ব্রিলোচন বৈশ্রবন ছুহে তুষ্টমনে। 

ছ্যত আরন্তিন সে কালত ছুইয়ো জনে ॥ 

আরম্তিল খেলা ভোলানাথ ধনেশ্বর | 

চাহিয়া রহিছে জক্ষ বিবুধ নিঝর ॥ 

তবে সেহি সময়ত গতি করি গগনত 

রাক্ষশেশ্া সাধু বিভিশন। 

আইশে শিশ্রগতি অতি দেখি হেন পগুপতি 

জক্ষেশ্বর বলিল বচন ॥ 

দেখ। শখ! বৈশ্রবন এহি আইল বিভিশন 

ইচ্ছা করি তৌমাত শ্বরন। . 

রাক্ষণেন্ত্ দশীনন ষ্টমতি অতীজন 

অপমান করিছে ছুর্জন॥ 

দিংহাশন অভিলাশী বিভিশন মহাজশী 
তব স্থানে নিবাশ কারন। 

করি মতি অতিশয় আইল এজে ধর্মময় 

ভ্রাতা তব পরম স্জ্জন ॥ 

জে রাজন বৈশ্রবন এজে সাধু বিভিশন 
তব সাশনাত শুদ্ধাশয়। 

গুনধাম বাঁমস্থান সিদ্বে করিবে পয়ান 

আজ্ঞা কর সদয় ॥ 

সেজে রাজন গুনসিদ্ধ বিভিশন হেন বন্ধু 

পাইলে অতি আনন্দ অন্তরে। 

লঙ্কারার্জে অভিশেক অবশ্ঠ শে করিবেক 

তবে মহামলল শতরে ॥ 

শ্রীরাম গুগ্রিব সঙ্গে সথিত্ব হইবে রঙ্গে 
তবে মহা মঙ্গল উদয়। 

থণ্ডিবে ভূমির তার এছি রাম অবতার 
তিনজনে হইলে প্রলয় ॥ 

লোকের ছিতের হেতু হবে তিন পুন্যশেতু 

শিল্রে হৌক তিনের সঙ্গত। 
দেবের তৃপ্ডির তরে মহাজাগ বিগ্রবরে 

করিবেক নিঃশঙ্কমনত | 
শুগ্রিব বানরপতি স্বভাবে প্রতাপি অতি 

বিভিশন ছেলে অন্ুগত। 

লৌকে এ জে মহাকপি অতুদয় শুপ্রতাপি 

হইবেক জান স্বরূপত ॥ 
জেমন জজ্ঞশময় অনলের অভ্যুদয় 

সেহি গ্রায় ইহার মিলনে । 

এহিমত শে শময় কছিতে কনচয় 

গ্পাধর রাজ] বৈশরবনে ॥ 

সেছি সময়ত ইল উপগত 

মামাঁমি বিভিশন। 



দেখি ভগবস্তে দ্া্থ শীর সন্তে শ্বগমে রানে. ঘোরতর রনে । 
বন্দয় হরচরন | | মঘিবেক দ্রিতশ্রমি ॥ 

হয়। অবনত হরচরনত মণি দশানন _ রাজিবলোচন 
অবনি পরশী শিরে। সজিব অপুর হয়া। 

করয় প্রনাম সেজে গুনধাম জানকি লক্ষন  সঙ্গেতে তখন 

পুলকিত নেত্রনিবে ॥ কাল শেনাগন লয় ॥ 

হর বৈশ্রবন হয়া তুষ্টমন অজুদ্ধাক প্রতি জাবে রঘুপততি 
বলিলেন ধির বিরে। আনন্দ লভিয়৷ অতি। 

উঠ বিভিশন তুমি শুস্ঞন তোমাক লঙ্কাত করি লঙ্ক।নাথ 

সাগরসম গম্ভিরে॥ স্থাপিবে রঙ্গের পতি ॥ 

চিন্তা না করিবা শ্রে়ক লভিব মৌন এহি বলি হইল ব্রিশুলি - 
কল্যান হৌক তোমার । সশিমৌলি ত্রিলোচন। 

না করিব! চিন্তা তোমার নিয়স্তা তাত অনস্তর দেব ধনেশ্বর 

হবে রাম গুনাধার ॥ বলিল তুষ্টে তখন ॥ 

উর্দর্শ ছুর্জশ রাবন রাক্ষশ শুন গুসর্জন ভ্রাত। বিভিশন 

ইহার পরে আপনি। তুমি সাধু মহাজন । 
হবা লক্বেশ্বর তুমি ধর্ণাধর তুমি লক্বেশ্বর হবা বির্বর 

না হব! বিমন মানি ॥ জহি পাপ দশানন ॥ 

মহাবাছ ধির গন্ভির প্রবির মহপুরাতন হইবা রান 

শুনহ আমার বানি। ধান্সিক সাধুর মিত্র । 
জথ| গুনধাম শ্রীলক্ষন রাম অতি প্রতিষ্ঠীত চিরে নত 

তথা চল মহা মানি ॥ বিশিষ্ট তব চরিত্র ॥ 

শুগ্রিব লক্ষন সঙ্গে বিভিশন শুন বাপু তুমি বলিতেছি আমি 

কর সখা সন্মিনন। জুগে জুগে মহামতি। | 

চল সিদ্ব করি রাঁক্ষশকেশরি গ্রক্ষাত শংশারে হব বারে বাবে 

গৌনে কোন প্রয়োজন ॥ তুমি মতিমান অতি ॥ 
তব গৃতিমান্র সেজে মহাপাত্র তুমি শুউৎকৃষ্ট ধর্মাজ্ঞের খে 

রাম প্রিয়দরশন। আজি তুমি শিস্রতর। 

তব অতিশেক  সিদ্রে করিবেক .. ছুষখের মোচনে রাজিবলোচনে 

লঙ্কার মহারাজন ॥ | সরন পশ সত্তর ॥ 

প্রবির ছুশ.কর রাম ধন্গুদ্ধর অতুল বিপুল এজে রক্ষকুল 

পুধন্দরপরাক্রমি।, ইহার নিষথুপ হ্ছে। 



মকল প্রাণির 

আপন কল্যানহেতু। 

বাপ গুন কথ! তুমি গিয়! তথা 

রাজিবলোচনশনে। 

বিশাদেবতাঁর ধর্মাত্া শবার 

কল্যান জে কর্ম হনে ॥ 

তাক আচরন কর বিভিশন 

তুমি মহাধর্শাধারি 

খণ্ড ভূমিভার স্বহায় তাহার 

| তুমি দেবহিতকারি ॥ 

মত্গজপ্রায় নিরান্ধুশ তায় 

অধন্দ্নরশিল হূর্য যন। 

তপশ্থি মবার 

*রাবনে কর নিধন ॥ 

বিপু ছুরাচাঁর 

মহাজজ্ঞে জেবন্ধান সোঁমলতাগন পান 

না কবে জে জজ্ঞের শমাজে। 
তাক জেন নষ্ট করে বজ ধরি বজ্ধরে 

দেবতার মহাহিতকাজে ॥ 

সেহিপ্রায় পাঁপকায় পাপবত রক্ষরায় 

বধ মদ্মাঁনি শুদুর্জব্রনে। 

রাম সহ সখ! করি নষ্ট কর শুর-অরি 

জগতের হিতের কাবনে ॥ 

বিমান আরোহিজন ফ্রবতার। অনুক্ষন 

জেমত অশত পথ দিয় 

ন] করে গতি কখন সে সকল মহাজন 

আপনার ধর্মক রাখিয়া ॥ 

সেহি প্রায় দশাননে তেজ বাপ শুভাজনে 

তবে প্রকাশিবে জশরাশি। 

নিত্তে মহাঁমহোদয় বাড়িবেক শুখচয় 

নিশ্চয় জাঁনিবা মহাজশী ॥ 

৯ 

রর শুনিয়া এমত বাঁনি 

স্পা 

৯৬৯, 

জেষ্টের বন সেকালর্ত। 
অধোমুখে ধ্যানপর ছৈল অতি স্থিরতর 

বিভিশন সঞ্জন যহত ॥' 
ধ্যানপর বিভিশন দেখি প্রহু ভ্রিলাচন 

বলিল বচন তৃষ্টমনে। 
উঠ উঠ হে রাজেন্দ্র রাঁক্ষশকুলের চন্দ্র 

উঠ ধন্ধারি ভূমি হনে । 
তব শুকিপ্তির ফল তপ্ত পুঞ্জ মহা ফল 

ওহে ধির বির বিভিশন। 

উত্কটত পুন্যকর্্মত এ দে ফল প্রতক্ষত 

দেখ দিদ্ধ তোমার অথন॥ 

অতঃপর রক্ষেস্বর মোহ তেজ গুনাকর 

চল মহাবল রাঁমস্থান। 

সর্বাধার শু-অবায় কর বাপু কল্পময় 

ধর্মাধর্মকাঁরন প্রধান ॥ 

মুল সর্বজগতের সরন শে রাঘবের 

লও তুমি অমিতবিক্রম । 

দন্থুজ দলন হেতু মনুজ শে কপাশেতু 

আজ্মায়প ইশ্বর পরম ॥ 

নিলকণ্ট ভগবান বলিলেন এবন্ধাম 

শুনি বিভিশন জ্ঞানবান। 

সেহি চারি মন্ত্রি শঙ্গে গমনের হেতু রঙ্গে 
উঠি শিশ্রবেগে জ্ঞানবান ॥ 

ব্রিলোচন বৈশ্রুবনে প্রনামিয়া ভক্তিমনে 

সিমে কৈল গমনে গমন। 

চলিল অনিলবেগে লেহি চারি মন্ত্রিগে 

চিত্তে চিন্তি রাজিবলোচন ॥ 

জথ| শে রাম লক্ষন বানরবাহিনিগন 
মুহুর্ত মাত্রে পাইল জায়! । 

তবে শে রাক্ষশেশ্বর জেন মেরূগিরিবর 

জলস্তজ্বলনকাস্তি কায়। ॥ 



১৬২ 

তন্ুঞান ধনুর্বান 

গগনগমনে শত্ত 

নগ ঘন সমশর 

নবিননিরদশ্ঠয।ম 

কিরিটী বিরাজমান 

খড়গ চর গদাধর বির। 
আইশে চলি তেজবস্ত 

দৃষ্টী হেল বানরপতির ॥ 

শুপুরূশ বিরবর 

আইশে চলি শন্ত অভিমুখে । 

রূপে মন অভিরাম 
শুন্ঙয় আইশে চলি সুখে ॥ 

[ পঞ্চনবতি সর্গ ] 

গগন গমনে আনন্দমনে। 

অন্ুক্ষপ চারিজনের শনে ॥ 

ভিমপরাক্রষি শে চারিজন। 

ধারন করিছে আয়ুধগন ॥ 

আইশে চলি বলি সকল রঙ্গে। 

বিবিধ আয়ুধ করিছে সং ॥ 

মহাবলশালী সে পঞ্চজন । 

জাজ্বল্য লন কিম্বা! সমন ॥ 

মহিতলে থাকি কপি-ইশ্বরে । 

দেখি হেন সচকিত অন্তরে ॥ 

শুগ্রিব রাজন বানরগন। 

চিন্তায় চিন্তিত হল তখন ॥ 

ক্ষেনেক চিন্তিয়া তবে তৎপরে। 

হনুমান আদি বানরবরে ॥ 

বলিল বচন ভানুতনুজ। 

শুন কপিগন হে মহাভুজ ॥ 

তহ্থআ্জান ধনুর্বান ধরিয়া। 

চারিজন রক্ষ শঙ্গে করিয়া ॥ 

রামায়ণ 

কর্কশ রাক্ষশ অজশ অতি। 
দেখ গগনত করিয়া গতি. ॥ 

আমার সবার বধকারন। 

আইশে চলি বলি এ পঞ্চজন ॥ 

নিশ্বংশয় এহি জাঁনিবা শবে । 

সার্গ হও সবে আহবে তবে ॥ 

এমত বচন শুনি রাঁজার। 

হরিপরিবার ঘোর দুর্বার ॥ 

সাল তাল নিলা শৈলশিখর। 
উৎপাটন করি হরিনিকর ॥ 

পরম্পরে করে করি তখন । 

করিল ভৈরব রব ভিশন ॥ 

শুগ্রিবক সন্েধন করিয়! | 

বলিল বচন হর্শ লভিয়া ॥ 

হন্থমান যুবরাজাদ্ি শবে। 

ইচ্ছা করি মমে ঘোর আহবে 1, 

হে রাজন লাখামুগের পতি । 

বিছ্যুমান দেখ ঘোর অরাতি।' 

হুরাত্া সবার বধ কারন! 

অন্ুজ্ঞ! অথন কর রাঞ্গন ॥ 

এমত তখন বানরগন । 

পরম্পরে করিতে সম্ভ।শন ॥ 

বির জঙবীর নির তরিয়! | 

সিন্দুর উত্তর তির পাইফ]॥ 

শুন্তে থাকি গগনত তখন। 

রহিয়া৷ তথাত শে বিভিশন ॥ 

মহাশুর বানরেত আবৃত । 

শুগ্রিব কপিশ হয়াছে স্থিত ॥ 

তাক সন্বেধন করি তখন। 

বলিল বচন সে বিভিশন ॥ 

শুনহে বানরপ্রবির শবে। 

দর্শন ইচ্ছায় রাম রাঘবে ॥ 



আমার গমন এ স্থান প্রতি । 
জাঁনিবা মানিব! হে মহামতি ॥ 

রাবনো নামেত রাক্ষশেশ্বর | 

জটাম়ুর শঙ্গে করি সমর ॥ 
পাপাচারি মারি জটায়ু বিরে। 

অনন্থানে হরে মা জানকিরে ॥ 

অনুঞ্জ ভাই জে আমি তাহার। 
বিভিশন নাম জান আমার ॥ 

এমত বা করিয়াছ শ্রবণ। 

কার প্রযুখাত হে কপিগন॥ 

সেজে রক্ষেশ্বর দশবদনে | 

বিবিধ প্রকরে মহাজতনে ॥ 

হেতুমত বাকো আমি তাহারে। 

প্রবোধ করিলাম বারে বারে ॥ 

রামবামলোচনাক রাম রঘুবিরে। 

প্রদান"করিয়া মান রাখ দশগিরে ॥ 

কালগ্রস্ত তার অস্তকাপ উপস্থিত। 

এহেতু শে পাপসে £ ন। শুনি উচিত ॥ 

আত্ম-আফ্ুলোপে মহাকোপে অচেতন। 

আমার বদনে শুনি এমত বচন ॥ 

ক্রোধিল বিপুল কুল নিম্ুল কারন। 

তঙ্জবন বচনে ঠকল আমাক তর্চন ॥ 
মির্তকামি জন জেন ওশোদ না খায়। 

সেহি প্রায় পাঁপকায় সে জে রক্ষরায় ॥ 

ঘশকন্দ মন্দ দন্দ করি মোর শনে। 

উদ্দত হুইয়! মষ বধের কারনে ॥ 

রক্ষরায় দাশপ্রায় আমাক তখন । 

অপমান কৈল ব্রেথ! অগ্রজ রাবন ॥ 

জিয়া থাকি প্রান রাখি এজে কলেবরে। 

মোর মন অথন এ বাশনা না করে ॥ 

অর্থের বাশনা না করয় মোর মন। 

ধিক ধিক আমার জিবন কপিগন ॥ 

১৬৩ 

অর্থাধিন শ্ুখ হনে আমার অখন। 

নাহি কিছু প্রষ্বোজন শুন কপিগন ॥ 
কিন্ত আমি শব ত্যাগ করিয়! অথন। 

শ্রীরাম হইতে শুধ বাঞ্ করে মন ॥ 

এছি ইচ্ছা করি রামচরনে শরন | 

লইলাম আঁমি শুন সাধু কপিগন ॥ 
আমি ম্বামিহিতহেতু বিবিধ প্রকারে । 

হেতুমত কথ! জত নিবেদিলে! তারে ॥ 

কদাচন দশানন বচন আমার । 

নাঁ করিল গ্রহন শে মদে আপনার ॥ 

আমিয়ে। জানি শে বরলবধে দশানন। 

বিজ্ঞ শৌর্জ পৌরশে ক্ক্রমে সুশম্পন ॥ 

ছুস্তর তাহার বিজ্ঞ পরাক্রমগন। 

সমস্ত বিদ্িত আমি হইয়া অথন ॥ 

কেবল ধর্মনক শাঁর করি নিজমনে। 

আয় লৈলাম আমি শ্রীরামচরনে ॥ 

জ্ঞাতিবধ আকিঙ্খায় না লই শরন। 
বিস্তর কথনে আর কোন প্রয়োজন ॥ 

রামসন্মিলন সন্র্শন আকিজঙ্কায়। 

আশিয়াছি আমি জান কপি সমুদায় ॥ 

শুস্বভাব আমাক সতত কপিগন। 

অঙুক্ত তোমার মোত আশঙ্কাকরন ॥ 

অঙঃপর কপিবর করহ শ্রবন। 

মম হেতু রামস্থানে কর নিবেদন ॥ 

সেজে রাম গুনধাম সকল প্রানির। 

অনন্সরন দাতা মহাধির বির ॥ 

আমাক সরন্য হৌক সেহি দয়াময়। 

এছি শার আমার বাশনা কপিচয় ॥ 

হেন শুনি মনে গনি শুগ্রিব রাজন । 

চলিল তথন জথ। শুত্রিব রাজন ॥ 

ভগবান সম্গিধান জায়! কপিশ্বর । 

বলিল বচন গুমধুর মৃদ্ত্তর ॥ 



১৬৪ ্ পামায়গ 

শুন গুনধাম রাম প্রীয়দরশন | [ যড়অবতি সর্গ ] 
রাঁবন-অনুজ মহাতু্জ শুভাজন ॥ বিভিশন আগমন শুনিয়া তখন। 
বিভিশন নামে ক্ষাত শুস্ঠাছি পূর্ববত। রাজিবলোচন রাম প্রিয়দরশন ॥ 
সেহি আশীমাছে তব কাছে ভগবত ॥ শুগ্রিবক সন্বোধিয়া বলিল তখন। 

চারিজন শচিব সঙ্গতি শেহি জন | শুন শখ সাধামগপতি হে বচন ॥ 
আশিয়াছে তব পদে লইব শরন ॥ নরেন্দ্র সবার বুতর সন্ত হয়। 

সে বিশয় দয়াময় আমি নিজ মনে। সান্ত্রে হেন কহে শুন সথ। সদাশয় ॥ 

মানি এজে বিভিণন আগমন হনে ॥ রাবন-অন্জ মহাতুজ বিভিশন । 

চর করি শুর-অরি রাঁজ। দশানন। আঁমাঁক বিশ্বশ গন্ম।ইয়া শে অধন ॥ 
বিভিশনে তব স্থানে করিছে প্রেরন ॥ কাল অন্থুশারে তিনি মোরে বাঁ তোমারে। 
নিগ্রহ উচিত তাক মম এহি মত। ছিদ্র অনুশার করি অন্ত্রক প্রহারে ॥ 
অন্যথায় নররায় মন্দ বাপাছত॥ এমত বলিল! সখা তুমি জে অথন। 

বিশ্বাস জন্মায়! হুষ্টবুদ্ধি নিশাচর । সত্য এজে পথ্য মম কথা৷ এ রাজন ॥ 
ছিদ্র পায়া তোমাক বা আমাক তৎপর ॥ তথাচ অন তুমি শখি কপিশ্বর। 

প্রহার করিবে ছষ্ট কাল অনুশরি। 

অতঃপর মম মঙ শুন মন করি ॥ 

র|বনের ভ্রাতা এ জে ছুষ্ট বিভিশন। 

আশিয়াছে ঘাতুকরূপেতে শুহর্জান ॥ 

মারি পাপকারিক বিলম্বে কিবা কল। 

এহি বলি বাক্যত কুশল মহাঁবল ॥ 

অগৌনে রহিল মৌনে বানর-ইশ্বর | 

দেখি হেন গুনধাম রম ত।তপর ॥ 

ধর্মজ্ঞমধাত শ্রেষ্ঠ রাজিবলোচন। 

ধর্মক অগ্রত করি বিমণি তখন ॥ 
ইতি প্রশুন্দরাঁকাণ্ডে বান্সিকিরচন। 

বিভিশন*আগমন সর্গ গ সমাপন ॥ 

পঞ্চমনবতি শর্গগ্র হৈল সমাধান। 

মন ছুরাচার রামন|ম কর গান ॥ 

শ্হরেন্জ ভূপে ডাকে রাম দয়াময়। 

আস্তমে উদয় নাথ হইয়ো। হৃদয় ॥ 

হনুমান আদি করি জত মন্ত্রিবর ॥ 

বানর জুথপগনে আন ডাক দিয়া। 

_ তার সহ মঞ্ুন। করিব বিচারিয়! ॥ 

বিভিশনে পরিক্ষা! লাগয় করিবার । 

কিমত ব! রিত তার কিবা ব্যবহার ॥ 

এমত শ্রীরাম বানি শুনি কপিবর। 

শুগ্রিব ডাকিল জত মঙ্ত্রির প্রবর ॥ 

রাজশ্মাদেশনে তুষ্টমনে কপিগন ; 

বিভিশন কারন করিয় বিজ্ঞাপন ॥ 

রামসন্নিধানে আলী জশী কপিগন। 

রামহিতে রত জত বলিল বচন ॥ 

শুন ছুর্বাদলশ্তাম রাম দয়াময় 
তিন লোক চরাচর স্থাবর আদি চয় ॥ 

তোমার অজ্ঞাত কিবা আছে দয়াময়। 

তুমি বিষ জিষুঃ শুর্জ শোম হরি হয় ॥ 

শুবিদক্ূপেত তুমি আমাক শবার। 

প্রতিপাল কর হে কুপাল গুনাধার ॥ 
পেপসি াপ্ী্পী শীট শশী শীট শীল শিশু 



সবন্দরকাও | ১৬৫. 

তুমি নত্যব্রত শুর ধান্মিক মহত। তবে তারে গুনাধারে করহ গ্রহন। 
শুদৃড়বিক্রমি মতিমান মহাশত ॥ অঙ্গদে সঙ্গত বাকা বলিল এমন ॥ 
এ জে তৰ মন্ত্রগন এক এক করি। অঙ্গদের বানি শুনি সরভ তখন। 
বলুক মন্ত্রনাগন পুরুশকেশরি ॥ রাম আগে মহাতাগে বলিল বচন ॥ 
এছি বলিলেন জদদি মন্ত্রপরিবার। মরবাদ্র শুন গুনধাম দয়াময় 

তবে শে বাক্যজ্ঞ বিজ্ঞ মহাগুনাধ।র ॥ এ বিশয় শিদ্ব চর প্রেশ শদাশয় ॥ 

মতিমান নিতিমান ধূতিমান অতি। প্রেশি চারু ভাব তার পরিক্ষা করিয়।। 
অঙ্কদ সঙ্গত বাক্য বলিল সং প্রতি ॥ পরিক্ষা দ্বারায় জথা ভ্আায় বিবেচিয়া ॥ 

বিভিশন পরিক্ষার্থে অঙগদ তখন । পরিগ্রহ তাহার উচিত এ শময়। 

রাঘবক বলিলেন হিত শুবচন। আজ্মাভীব গোপন করম সঠচয় ॥ 

হে বিধুবয়ন রম কমলনয়ন। গোপন করিয। ভাব চরে নিরস্তরে | 

সত্রস্থান হনে বিভিশন আগমন ॥ ছিদ্র পাইলে প্রহার করে শে শুপামরে ॥ 

সর্দঘথ। ত্যাগের জুগ্য এমত জনারে। পরে গ্জেন কৌনরূপে অনর্থ না হয়। 

সহশী বিশ্বীস প্রভু অনুচিত তারে ॥ সেহিমত অথন আচর দয়াময় ॥ 
আপন তাঁবক সঠবুদ্ধি জনগন । সে সময় দোৌশবিবঞ্জত বাক্যে শস্ত। 
অঞ্চররন করি রাখে করিয়া! গোপন ॥ 

ছিদ্র অন্যেশন করি করস প্রহার। 

সঠের এমত রিত জান গুনাধার ॥ 

প্রথমত তার জত ব্যধশায়গন । 

বিশয় সকল আর তার প্রয়োজন ॥ 

পরিক্ষা করিয়া আগে করন নিশ্চয়। 

মম মত এহিমত শুন গুনালয় ॥ 

গুনবান হয় জদি শেজে বিভিশন। 

তষে তাক অবশ্তক করন গ্রহন ॥ 

দোশবান হয় ভরি শেজে বিভিশন। 

তবে তারে গুনাধাঁরে করহ বর্জন ॥ 

জর্দি তার আছে আর মহার্দোশচয়। 

অগ্পমান গুন মাত্র তাহাত আছয়॥ 

তবু শে ত্যাগের জুগ্য রাম দয়াময়। 

চন্দ্রানন মোর মন এমতক হয় ॥ 

জদ্দি গুনসম্পর্ন' শে রক্ষ বিভিশন। 
আন্মান দোশ তার ছে বিধুবদন ॥ 

বগিল বচন শুভাজন জান্ুবন্ত ॥ 

ওহে রাম গুনধাম করহ শ্রবন॥ 

বর্ধবৈর সংপ্রতি শে রাজ! দশানন ॥ 

অদদেশকাঁলত বিভিশন আগমন । 
তর্ক না করন তালরূপে তার মন ॥ 

এহি বলি মৌন হৈল জান্ুবান জবে। 

সম্যক শুনিতিবের্তা মন্দ বলে তবে ॥ 

তোরা শবে বারম্বার শে জে বিভিশনে। 

জিজ্ঞ।সা করহ তাক মধুর বনে ॥ 

তার ভাব স্বভাব হইয়! বিজ্ঞাপন। 

ভীরামচরণে আশী কর বিজ্ঞাপন ॥ 

বিবেচিয়া রাম গুনধাম নিজ মনে । 

কর্তব্য জেমত তাহ করিবে আপনে ॥ 

ছুষ্ট হেলে তার মত করিবে তখন। 

শিষ্ট হেলে তেমতি করিবে আচরন ॥ 

পাশ ারারারা? হিরা পারা, 



সপ্তনৰতি সর্গ ] 

বক্তামধ্যে শুপ্রধান সে জে অতি মতিযান 
বৃহ্পতি শমান হে জার। 

অগ্রগন্য শুকথনে _. সমোচিত হিতগমে 
আরম্তিল কথা কহিবার ॥ 

ধুতিমান নিতিবান বায়ুস্তত হনুমান 
মৃছু শুমধুর স্বভাব্ত। 

শুমূদ্ববচনে শস্ত বলিল শে গুনবস্ত 

প্রভু রাম কর কন্পগত ॥ 

'পর মন্্রিগ্রবর কথা কন্পগরত কর 
তোর! শবে এ জে নিমিত্ৃত। 

বকতামধ্যে শুপ্রধান তোরা শবে মতিমান 

রঘুনাথে বলিল জেমত ॥ 

তাক অতিক্রম করি রাম পুরুশকেশরি 
অন্তথ| বলিতে না পারয়। 

মন্ত্র মন্ত্রনাধিন নৃপগন শুগ্রবিন 

্ প্রীয়োজনগন আলোচয় ॥ 
শুন শুগ্রব রাজন আমি করি নিবেদন 

মদহর্শে কিন্বা কামাঁধিনে। 

না বলিব আমি বানি শুন মহামানি জ্ঞানি 

মাত্রহিত সমুচিত বিনে ॥ 

এজে কার্জ গুরুতর উপস্থিত কপিশ্বর 

হেন আমি দেখিয়৷ অগ্রত। 

জধার্থ বলিছি আমি গুন তাহ! কপিশ্বামি 

মন্ত্রিন বলিল জেমত ॥ 

তাহার নিগ্রহ হনে নহে দেখি দেশগনে 

কিন্তু এক করি নিবেদন । 

সহশ। নিগ্রহ তাঁর দোশ আন হয়ামার 

হঠ কার্জ না করি কখন।॥ 

আর তার ভাব্জ্ঞানে চরচয় তার স্থানে 

প্রেশিয়। জানিতে তেদগন। 

রামীয়ণ 

ইহাত আমার মতি না! লয় উত্তম অতি 
চর়ে কি বুবিবে তার মন ॥ | 

সহশ। এ চরগন _ তার প্রয়োঞ্ন মন 
ভালরূপে জানিবে কিমতে। 

সক্তি কি চরের এত বুঝে বিভিশন মনত 

একক্ষন থাকি সন্গিহিতে ॥ 

বছতর দিনচয় জদ্যবি নিবাশ হয় 

একস্থানে অভেদভ।বেতে। 

তবে দৌশ গুনচয় অবশ্ঠ বিজ্ঞাত হয় 
সদা শহবাঁশের গুমেতে ॥ 

অতঃপর কপিশ্বর তথাত প্রেশিলে চর 

নাহি ফলল বিফল কেবল। 

ইথে মম অভিমত না হয়ন স্বরূপত 

শ্রবন করহ মহাঁবল ॥ 

জান্ুবান জানবান বলিলেন জেবন্ধান 

অদেশ অকালে বিভিশন। ?' 

আশি হৈছে উপস্থিত এছি হেতু জখোচিত 
বিবেচন অবশ্ঠ করন ॥ 

ইথে জেন মম মত তাহা কর কম্নগত 

জেবন্ধান জনের আশ্রয় । 

গুন দোঁশ প্রবর্তয় ॥ 

অতঃপর কপিশ্বর নিবেদি শ্রবন কর 

তোম! আশ্রয় নিষিত্তত। 

কিজানি শে বিভিশন তেজি নিগ্গ বন্ধুগন 

আশী জশী হৈল উপগত।॥ 

অপর শ্রবন কর মহারাজ! কপিশ্বর 

গুনধাম রাম দয়াময়। 

জুর্ধের উদ্ভোগ তার গুনি শে রাক্ষপ শার 
আশিয়াছে করিতে আশ্রয় ॥ 

বাছসালী বালী বিরে করিয় মিহত । 

তোমাক করিলে রাজ! তার রাজত্তত ॥ 



অভিশেক তোমাক করিল রখুবির | 

বিভিশন এমন শুনিয়া শুক্কৃতির ॥ 

রাঞ্জের প্রার্থন৷ হেতু পার্থিব অনুজ 1. 

আশিয়াছে রাঘ কাছে সেজে মছাতুজ ॥ 

তোমাত আশ্রয় হেতু সেজে বিতিশন.। 

আশিয়াছে রাম কাছে লয় মোর মন ॥ 

এহি জথাসক্তি আমি করি নিবেদন। 

চিন্তুহ আপন চিত্তে অধন রাজন ॥ 

গ্রমানে প্রমান করি করছ নিশ্চয়। 

প্রমানের প্রমান তুমি হে গুনালয়! 

বুদ্ধিবস্ত মধ্যে শ্রেষ্ট তুমি দয়াময় । 
চিন্তি চিত্তে স্থির কর জে কর্তবা হয়॥ 

হনুমান বানি শুনি রাঘব তখন। 

বলিল বন দাশরথি শুভাজন ॥ 

আমিয়ো অখন বিভিশনবিশয়ত। 

কিঞ্ছিং বলিতে ইচ্ছ! করি একালত ॥ 
আমীর কলানকারি তোমরা অথন। 

মম হিতহেতু চিন্তা কর সর্বজন ॥ 

জদি কার সহ আঁশী মিত্রত। মিলয়। 

তাক ত্যাগ কদাচ না করে বুধচয়॥ 

জছপি তাহার মিত্রতায় দোশ হয়। 

তথাপি তের ত্যাগে অহিত নিশ্চয় ॥ 

এমত আমার মত করি বিজ্ঞাপন । 

মহাত্মা! শবার শ্রেক্টপথেত অথন ॥ 

হয়! অবস্থিত বিভিশনক পাইয়]। 
তোরা শবে ভাঁলরূপে বিচার করিয়|॥ 

কত্তব্য জেমত তাহ! কর এসময় । 

সুগ্রিব সহিতে আলোচিয়া মন্ত্িয় ॥ 

রামবানি শুনি মানি রাজ! কপিশ্বর । 

হনুমান বাক্যচয় পরম শুনদর ॥ 

উভয় সম্বন্ধে প্রীতিমান কপিশ্বর । 
গুগ্রিব শে কালছুক্ত বলিল তৎপর ॥ 

. ১৬৭ 

গুন গুনধাম রাম বলিল জেমত। . 
সে সকল মহাঁবল সত্য ব্বরূপত ॥ 
আধার স্তর লাঙ্ছা বিভিশন ্ রীতি। 

শুদ্ধ হেন হয় জ্ঞান গুন রঘুপতি।1 
তাহার ভাবজ বিভিশন জে প্রকার। 

অন্ত জন এমন ন! হয় জান শার ।। 

মারূতির পরিক্ষিত সে জে বিভিশন। 

পূর্ব হনে জানে জ্ বিবরনগন ॥ 

অতঃপর হে রাঘব করহ শ্রবন। 

ম্হাপ্রাজ্ঞ শস্তমৃতি অতি বিভিশন ॥ 

সিদ্তে সাধু আমার সবার সমশর। 

হৌক আঁশী বিপুলাশী হয়! গুনাঁকর ॥ 
তোমার আমার সঙ্গে সথিত্ব হউক। 

তিন লোকে তব জশরাশী প্রকীশ্ডক ॥ 

এহিমত রাঁজমত কন্নগত করি। 

নরপতি মহামতি রাঘবকেশরি ॥ 

বিতিশন সঙ্গে সিদ্ভে সঙ্গত কারন। 

রূচি করিলেন রাম রাজিবলোচন ॥ 

ইতি শ্রীসুন্দরাকাণ্ডে বাল্সীকরচন। 

বিভিশন্পরৈক্ষ! সর্গ গের সমাপন ॥ 
সড় জে নবতি শর্গ গ হইল সমাধাঁন। 

মন হুরাচার রামনাম কর গাশ॥ 

[ সগ্তনবতি সর্গ | 

গুগ্রিবে এমত জি বলিল বচন। 

তবে ধর্শজুক্ত উক্ত বচন শোভন ॥. 

রাজিবলোচন বলিলেন সে সময় । 

শুন সাথামুগপতি সখা মহাশয় || 

ুষ্ট কিম্বা শিষ্ট হৌক এ জে বিভিশন। 

কাচ অল্পমান অপকারগন|। 



১৬৮ রামায়ণ 

না পারে করিতে মম সক্তি কি তাহার। 

বলি আমি কপিশ্বামি বল আপনার ॥ 

পিশাচ উরগ জক্ষ দূনুজ সকল। 

ভূমগ্ডুলে আছে জত রক্ষ মহাবল ॥ 

সরাশন করাশন করি আমি শুথে। 

অঙ্গলি অগ্রের ছার! নিলায় কৌতুকে ॥ 

একেম্বরে সমরে করিতে মহামার । 

পারি আমি কপিস্বামি জানিবাহ। শাঁর ॥ 

নিজ ভুজবল আর মহান্ত্রের বলে। 
ক্ষেনেক নাশিতে পারি নিশাদমগ্ডলে ॥ 

পর্বের বৃত্তাস্ত শুন সখি কপিশ্বর। 

কপত পাইঞ্সা শ্বেন হনে মহ! ডর ॥ 

সক্র নাম নৃপতিত লইল স্বরন। 

সে সক্র নৃপতি করি কপোতে রক্ষন ॥ 

নিজ মাংশ দ্বেনে দিল করিতে আহার। 

তুশিল সে স্বেন সেহি মাংশ হনে তাঁর ॥ 
কপতরক্ষনে জ্দি এমত জতন। 

ইহার কি কথ! ইনি সাধু বিভিশন ॥ 
এ জে শেরাঁবন ভ্রাতা ছুষ থহিয়া অতি। 

আশীয়াছে মোর কাছে রাক্ষশ্ট সঙ্গতি ॥ 

অপর শ্রবনে মন কর কপিশ্বর । 

কণ্টশুত কঙূনাম মহামুনিবর ॥ 
বলিছে জেমত তাহ! কর কম্নগত। 

পুরাতন কথা এক্তে পরম মহত ॥ 

সক্র জন জদি পুটপানী হয়৷ ভয়। 
অপরাধ করি আশি হ্বরন মাগয় ॥ 

দেখি হেন তুশিবেন সঙ্জন সতত । 

আপনার প্রান দিয়া তাহার কাঙ্ভত ॥ 

সর্ধবথা তাহাক রক্ষা করিবে নিশ্চয় । 

ভয় বা ক্রোধে বা জদি রক্ষণ না করয় ॥ 

তবে শে জে পরমনিন্দিত অভাজন। 

জানিবা মানিব। এহি সান্ত্রের লিখন ॥ 

সরনাগতক রক্ষা না করে জে জন। 

ধর্মে তার কর্মগন করে আকর্শন ॥ 

এ জে মহাদদোশ পিতা করছ শ্রবন। 

পিতারে বলিছে হেন মুনির নন্দন ॥ 

ভয়াপন্ন প্রপম্নজনাক অরক্ষনে। 

সর্বধন্মন্ধংশ তার জানিবা রাজনে ॥ 

অতঃপর কপিশ্বর করহ শ্রবন। 

সর্বথ| পালিব আমি কঞ্ুর বচন ॥ 

ভয় পন্ন প্রপন্ন হইয়! সক্রজ্ন । 

আমি জে তোমার হেন বলিলে বচন 

রক্ষা হেতু প্রানধন করিলে জাচন। 

অভয় তাহাক দিবে জে জন সঞ্গ্রন ॥ 

সংগ্রাম সময় এ যে আমার অথন। 

প্রপন্ন হইয়া করি জিবন জাচন ॥ 

আমি জে তোমার বলিয়াছে বিভিশন 

অবশ্ত ইহাক রক্ষা করিব রাজন ॥৮৮ 

আন সিপ্রে বিভিশনে সখা গুনালয় : 

অবশ্ত তাহারে দান করিব অভয় ॥ 

কি কথ! শে বিভিশনে সখি কপি' 

বরন মাগয় জদি রাবন পামর ॥ 

তথা পপাপিক আমি দিব শুঅভয়। 

আমার প্রতিজ্ঞা এভি শখি € নালয় ॥ 

গুনধাম রাম জি দিলেন অভয়। 

তবে চারগ্রিব শে শুগ্রিব গুনালয় ॥ 

ডাকিল তখন আইশ আইশ বিভিশন। 

অনুগত সঙ্গে শুনি এমত বচন ॥ 

অভিশন বিভিশন সঙ্ছ্ন শুশিল। 

আকাশ তেজিয়! প্রীথিবিত উত্তরিল ॥ 

তবে কপি শবে অতি উৎসবে তখন। 

বিভিশন শুপ্রিবক ঠকল আদেশন ॥ 

সে সময় সদায় শুপ্রিব রাজন । 
বিভিশনে তুষ্টমনে আর্থশি তখন ॥ 



জুনর়কাণ্ড 

দুর হনে সে কালত শুগ্রিব রাজন। 
রাম শঙ্গে রঙ্গে করাইল সনর্শন ॥ 

তবে অভিশন বিভিশন মহাশয় । 

অন্ুচর নিশাঁচর সঙ্গে সে সময় ॥ 

বিবিধ আমুধগন বিছুরে তেজিয়। 

পাদপে পরম জত্বে অস্ত্রক রাখিয়া ॥ 

কতে| অস্ত্রগন নামাস্বানত রাখিয়া। 

সান্তরূপ নিজরূপ তখন ধরিয়] ॥ 

গুনধাম রামপদপন্কজে তখন। 

পড়িল শুসিল সন্তমতি বিভিশন ॥ 

মহাগুনতম্ি চারি মন্ত্রি জে তাহার। 

রামপদে প্রনাম করিল বারম্বার | 

পুটপানি হয়! বানি বোলে বাঁনি পরে। 

সরনাধি আমি রাখ রাম গুনাকরে | 

বিডিশন শুভাজন বলিলে এমন । 

সে সময় দিনবন্ধু রাজিবলোচন ॥ 

ছুই কর প্রশারিয়া ধরিয়া,তখন। 

দয়াময় দিল প্রেমে প্রেম আলিজন। 

আইশ আইশ সাঁধু শুধাম্মিক বিভিশন। 

বারম্বার ক্পাধার বলিল এমন ॥ 

পরে তার করে ধরি রাম দয়াময়। 

তথনে আনন্দমনে রাম সদাশয় | 

বশাইল তখন বিভিশন কুশানে। 

মাধুরি মধুরতাবে বলিল বচনে ॥ 
আঙি হনে সখ! মোর হৈল! বিভিশন। 
গরম বান্ধব প্রাপ্ত আমিও অথন ॥ 
সজিব বচন শুনি রাজিবনেত্রের। 

ধর্মভুক্ত বাক্য বলে ভাবজ্ঞ মনের ॥ 

শুন গুনসিদ্ধ দিনবন্ধু দয়াময়। | 
রাবন-অন্ুজ আমি জান কৃপালয়। 
দাশপ্রায় আমাক করিল অপমান। 

না করি বিচার কিছু রাঁধন অজ্ঞান ॥ 

১৬৯ 

তুমি সর্বপ্রাণির সরন্ দয়াময়। 

সরনাধি আমি রাখ কপার আলয়॥ 
আমি লঙ্কাপুরি ত্যাগ করি ছে রাঁঘব। 

ত্যাগ করি নিজ বন্ধু ধন জন শব॥ 

তব শ্রীচরনে প্রভু হ্বরন লৈলাম। 

তোমার অধিন রাজা প্রান করিলাম ॥ 

শুধছুঃখ তবাধিন মোর আজি হনে। 

জ! কর করনাসিন্দু জিবনে মরনে ॥ 

বিপুল রক্ষের কুল নির্মলকাঁরন। 

সন্ধা! তেজি লঙ্কাধাম করিতে ধর্শন ॥ 

গ্রঞজত্ব করিব আমি স্বামি তব হেতু । 

বানরবাহিনি এ জে তব গুনশেতু ॥ 

লঙ্কালয় শুনিশ্চয় জাইব লইয়া । 

প্রতি করিলাম রাম তোমার লীগিয়! ॥ 

নরদেবপুত্র রাম রাঁজিবলোচনে। 

এমত বলিগ্ল বিভিশন গুতাঙ্জনে ॥ 

হর্শক ঈঁতিয়। হিয়া গ্রশন্নে তখন। 

ধশিকুলে জন্ম ধর্মবস্ত বিতিশন ॥ 

আগৌনে রহিল মৌনে তবে সদাশ। 

মহাত্স। রামের মুখ ছেরি সদ্দাশয়॥ 

ইতি স্ত্ীশুন্দরাকাণ্ডে আক্ষান উত্তম। 

রাম সহ সাধু বিতিশন সমাগম ॥ 

সপ্তমনবতি সর্গগ হেল সমাঁপন। 

জপ সদা রাম নাম ওরে মুড়মন ॥ 

শ্রহরেশ্জ তৃুপে ডাকে রাঁম কৃপাঁদিন্ধ। 

বিকট সঙ্কটে ত্রান কর দিনবন্ধু॥ 

৮ পার রা সই 

[ অষ্টনবতি রগ 

তবে বিতিশনে আলিঙ্গিয়! রঘুমণি। 

বিচক্ষন লক্গনক বলিলেন বানি। 
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ওহে ধির বির স্বিরবু দ্ধ গুণালয়। 
জলধির নির বির আন এশময় ॥ 

কপিরাজ] মহাতেজ| সবার মধ্যুত। 

বিভিশনে স্থাপিৰ লঙ্কার রাঙ্জত্বত | 

বিভিশনে অস্ভিশেক কর শিশ্রতর। 

গুন গুনাকর চল জথ| শে শাঁগর ॥ 

কূপাধাম রাম জদ্দি বলিল এমত। 

অমিত্রমর্দন শে শৌমিত্র শেকালত ॥ 

আনি জল মহাঁবল তবে শে শময়। 

লঙ্কারার্জেদ অভিশেক তথন করয় ॥ 

বিভিশন প্রতি রাম অতি শুপ্রশন | 

সে কাঁলত এমত দেখিয়া কপিগন ॥। 

জয়সব্ধ সিংহনাদ করল তথন। 

হষ্টমনে কতজন করিল গর্জন ॥ 

তলসব্ বাছুসব্দ আশ.ফোট ভিশন । 

করিল তখন হ্ৃষ্টমন কপিগন ॥ 

সাঁধু সাধু রা দ্বনি হইল তখন। 
জয় সন্দ আকাশে করিল দেবগণ ॥ 

সে সময় সঙ্গাশয় পবনননান । 

আর মহাতেজ। রাজ! শুগ্রিব তখন | 

ধিভিশলে পন্ষোধিয়। বলিল তখন। 

শুন গুনবস্ত শস্ত শাধু বিভিশন ॥ 

কিরূপে সাগর পার হবে কপিবল। 

কি উপায় তাক কহ লঙ্কা আখওগ | 

বিভিশন বচন বলিল সে সময়। 

গুন কপিরাক্ষা মহাতেজ। মন্থাশয় ।। 

গুনধাম রাম কাম পুরিতে কারন। 

এ জে ঘোর সাগরত লউক সরন ॥ 

এহি সমুদ্্রক পূর্ববপূরুশ রামের 

খনন করিছে জত শুত সগরের || 
জ্ঞাতির সাহাজ্য কাঙ্জ করিবে শাগর। 

মম মত এহিমত শুন কপিশ্বর || 

 সবযারিণ 

স্পা শীল শীট শি ইশ 
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গুনিয়াছি আমি মহাজনের বনে ॥ 

এছি জে রামের পূর্ব পুক্মশত হনে ॥ 

সাগর উৎপত্তি হইয়াছে কপিশ্বর। 

সগর রাজার কৃত এজে বত্বাকর 

সেহি শৌহার্দত একালত এ শাগরে। 
রামের সাহাজ্য কারবেক নিরস্তরে || 

উচিত দিদ্ধুর রাম সাহর্জ করন। 

একারন এপ্রকার করি নিবেদন | 

এমত বলিল জদি সাধু বিভিশন। 
শুনিয়া শুঠিব আর পবননন্দন | 

গুনধাম রাম হেন করিয়। শ্রবন। 

রূচি করিলেন বিভিশনের বচন ॥ 

ইশদ হুশন করি দশন বিকাশী। 
শুগ্রিবক লক্ষণক বলে হাশী হাশী ॥ 

বিভিশন মন্ত্রগণ রূচি হয় মম। 

শুনহে লক্ষণ ত্রাতা পুরূশউত্তম 1 

কপি সকলক বল এহি জে মন্ত্রনা। 

শুনিয়া সকল জন হৌক তুষ্টমন1 ॥ 

বানর রাজার আর তোমার কি মত। 

কহ দেখি সথি হে লক্ষন একালত ॥ 

এমত ব্চন শুনি ্রীরামবদদনে | 

শুগ্রিব রাক্ধন আর লক্ষণ তখনে ॥ 

আনন লভিয়! সেকালত ছইযে। জন। 
রামক সন্বোধি পরে বলিল বচন ॥ 

এজে ঘোরতর মহ! মকর-আলয়। 

সেতুবন্ধ না করিয়া রাম দয়াময় ॥ 

সক্র সহ শুরাণ্ডর না পারে লক্যিতে। 

বিন। শেতু এ ছুস্তর তরিব কিমতে ॥ 

তাল বলিয়াছে সে জে রাজ! বিভিশন্। 

সেহি মত অচরন করহ অখন ॥ 

বিভিশন বাকাগন সম্য প্রকারে। 

এসময় পালন উচিত গুনাধারে ॥ 



এমত তাহার মত কর্নগত করি। 

চলিল দিশ্ুর তি পৃরুশকেশরি | 
জলধীর তির রথুবির শেকালত। 

কুশাসন বিরচিয়া সানদ্দ মনত ॥ 

উপবেশ খশিকেশ কিল তখন । 

বেদিকাঁমধাত জেন জাজল্য জলন ॥ 

নাগরদর্শনে মতি করি রঘুপতি। 

মৌনভাবাশ্রয় করি রহিল সংগ্রতি " 

ইতি প্রীগুদ্দরাকাণ্ডে বাল্সিকিকন। 

সমুদ্রপ্রবেশ শর্গ গ হৈল সমাপন ॥ 

অষ্টম নবতি শর্দ গ হৈল সমাধান। 

মন ছুরাচার রামনাম কর গান ॥ 

শ্রুহরেন্জর কহে বাম করনান্দান। 

বিশম বিপাকে রামনীম কর গান ॥ 

[ নবনবতি সর্গ ] 

সিন্ুজলে ধরাতলে কুশের আশনে। 

তিন নিশাগত শে স্থানত ধ্যানমনে ॥ 

তথাগী গ্রতাপি দিদ্ধু আপন মদত । 

ন] দিল দর্শন আশি শ্রীরাম অগ্রত ॥ 

জথাবিধি সিদ্ধুক পুর্জিল রঘুনীথ। 

তথাচ সাগর ছদি ন1 দিল সাক্ষাত ॥ 

তবে গুনধায় রাম ক্রোধ করি অতি। 

আতাত নয়ান কোপে শস্ত মহামতি ॥ 

দমুজদলন দেখি অন্থুজের পানে। 

কোপে শস্ত বলিলেন অরুন নয়াঁনে ॥ 

দেখ দেখ অনাঞ্ভ এ সাগর ছুর্মতি। 

আমার বিবিধ পৃজা লতিয়া সংগ্রতি ॥ 

অবহেল! করি র্বাকর গুদুর্জন। 

আপনে আশীয় হুষ্ট না দিল দর্শন ॥ 

হরির রর ররনািরা রা বরের ০১22 
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নিগুন গরনার অগ্রে বিশ্ব গুনচয়। 

প্রিয়বাদি আদ জত জত গুনাছয় ॥ 

অশাঁর কেবল মান নাহিক তাহার 

অতঃপর বলি হে লক্ষন গুনাধার ॥ 

আপন প্রশংশাকারি জুরমতি অতি। 

মিথ্যাবাদি প্রমাদি ছুঙ্জন দু্টমতি ॥ 
এ সবাক চগ দণ্ড করিবে নিশ্চয়। 

সামে শস্ত তাত হনে কি্তি না লভয় ॥ 

সাম দ্বার! জশ প্রাপ্ত না হয় কখনে। 

সাম ঘারা জয় না লভয় ঘোর রনে॥ 

ক্ষেমাযুক্ত দেখি মোরে বরুন-আলয়। 

অশামর্থ জ্ঞান করি অবজ্ঞা করয়॥ 

হে অনুজ মহভুজ কর্হ বন । 

এমত জনাক ক্ষেমীধীক হে লক্ষন ॥ 

আন মম ধন্তুত্তম অতি শিস্ুতব। 

আন আশীবিশোপম খরতর শর ॥ 

অগ্ভে স্যে এ জে মহ অক্ষোপ শাগরে। 

ক্ষোপ জন্ম।ইব আমি খরতর শরে ॥ 

হে লক্ষন বিচক্ষন করহ শ্রবণ। 

অমঞ্দা সাগরক করিব অখন ॥ 

দেখ আজি মোর ঘোর বানের দ্বারায়। 

ছিন্ন ভিন্ন করিব মকর সমুদায় ॥ 

নিরূদ্ধ করিয়! ক্ুদ্ধে মকর-আলয়। 

প্রতাপে তাপিত দিন্দু করিব নিশ্চয় ॥ 

মহা মহা নাগ আর মহাসগ্পগন । 

ছিন্ন ভিন্ন শির গাত্র দেখ ছে লক্ষন ॥ 

আজি আমি কোপানলে সাগর শুশিব। 

বরুন-আলয় আজি প্রলয় করিব ॥ 

এহি বলি মহাবলি সহশ! তখন । 

ক্রোধমনে সরাশন করি করাশন ॥ 

দিব্য অস্ক্রে করে করি ধরিয়া তখন। 

ক্রোধে অতি দীশরথি বিশীলনয়ন | 
এ 



জুগাস্ত কালের জেন জাজল্য জলন। 

মহাচাঁপ প্রতাপবর্ধন শুভিশন ॥ 

নিজোগ করিয়। শর ঘোর শরাশনে। 

ধরধর সঙ্গে ধরা কম্পায়! চরনে ॥ 

শুতিখন সায়ক সেজে অধোধ্যানায়ক । 

মৌচন করিল লক্ষ করি সাগরক ॥ 

সক্রু হয়! বক্র জেন বজ্ঞক গ্রহাগ্সে। 

সেহি প্রায় পন্যকায় রাম কৃপাধ।রে ॥ 
অশনিসমান সেজে বান ঘোরতর । 

দিনকর প্রায় কি! বহি শমশর ॥ 

পশিল সাগরজলে বলে আপনার । 

সে বেল! সিন্দুর গুদুর্গ গতি পারাবার ॥ 

সে সময় অতিশয় বেগ সাগরের । 

উদ্মিগন উঠে তুল্য বিন্দু পর্ববতের ॥ 
মতে সতে সহশ্রে সহশে উদ্িচয়। 

উঠিল কুটালভাবে তবে দে সময় ॥ 
স্বাত অশঙ্খ।ত গ্রাহ মকর সকল । 

শুভিশন শ্বন করে ডরে শুবিকল ॥ 

তবে শে শময় অশম্তব অতিশয়। 

দিপ্তমান নয়ান শুমহানাগচয় ॥ 

পাতালনিবাশী রাঁশি রাশি পিড়। পায়।। 

ভয়ে শবে সমুদ্রে সরন লৈল জায়! ॥ 

পাঁতাঁল সাগর রাশি রাশি প্রানিগনে। 

আশ্বাশ করিয়া লিন্কু আকুলিত মনে ॥ 

শুবিশম পরাক্রম দেখি রাঘবের। 

মহৎ কন্ধব উপস্থিত বধ রাবনের || 

চিন্তিয়। এমত চিত্তে সাগর তখন । 

দেহধর সে সাগর হয়া তুষ্টমন ॥ 

সরিতের গতি লৌকপতিক তখন। 

নিজয়পে দিল দ্বেখ| শুচানদর্শন | 

ইতি উগুন্দরাকাণ্ডে শরদাহ নাম । 

মবতি নবম সর্গ গ হৈল বিরাম ॥ 
এত 

 বামায় 

সে শপ্পস্পীশ শী স্টশশ্ী্শী শী শশী শশী শা শি 

শ্রীরেন্ত্র ভুপে ভাকে রাম তুমি বিনে। 

কে করে নিস্তার ছষে এজে দ্রিনহিনে ॥ 

[ রি সর্গ ] 

সিগ্ধ বৈছুঞ্জের কান্তিধর কলেবর। 

জানুনদময় হেমে ভুশন শুন্দর ॥ 

রক্ত শুকুত্ডমমাল! গলাত দোঁলয়। 

রক্তাম্বরধন চারূতর বিরাজয়।। 

অমল কমল দল বিশাল লোচন। 

হেন রূপধর সে পাগর শুশোতন ॥ 

শুপ্রশন্ন বদন মদন সমোশর। 

তরুন বয়শ জশবন্ত সে সাগর ॥ 

দিপ্তবস্ত অত্যন্ত বদন শুভিশন | 

হেমনত কত সত মহানাগগন ॥ 

সঙ্গে করি নদনদিপতি অতি ত্রুত। 

আর নিজ মন্ত্রগন স্গেত প্রস্তৃত ॥ 

রাঁমসন্ত্িধানে কৈল প্রয়ান তখন। 

রামের সনুখে শুখে দিল দরশন ॥ 

পুটপানি হয়া মানি বোলে বানি পরে। 

প্রথমত রামাগ্রত তবে সে লাগরে ॥ 

শুন দুর্বাদলশ্তাঘ কমলনয়ন। 

গুন গুনদিন্ধু ইন্দু জিনি শুবয়ান॥ 

গগন পবন জল ধরাঙুল আর। 

তেজ সঙ্গে এহি পঞ্চ রাম গুনাধার ॥ 

স্বভাবত জাবত কালত গুনালয়। 

তিষ্টীয়া আছয় রাম সকল সময় ॥ 

সেহি প্রায় পুন্যকায় স্বভাব আমার । 
সতত অগাধ আমি রাম গুনাধার ॥ 

অব্যয় অক্ষয় আমি জাঁনিবা রাঘব। 

বিকারে আমার দোশ হয়ন সম্ভব ॥ 



ঈুনারকীও 

এই বলিগাম আমি রাম স্বরূপত।॥ 

নার জানি মহামানি কর কল্প গত।॥ 

তব পুর্ববপুরুশ নে নরেন্দ্র সগর। 

রাখিছে সাগর নাম মম নৃপবর ॥ ূ 

সেহি নামে ক্ষাত মম সাগর বলিয়া । 

বলিলাম রাম তব আগ্রে বিবরিয্া ॥ 

তব হেতু গুনশেতু আমি এ লময়। 

স্তম্তন করিব আপনার জলচয় ॥ 

দিব শিব পথে দ্বশরথের নন্দন । 

তব হেতু জলে সেতু হইবে বন্ধন ॥ 

আনন্দে মে পথে তব বানরবাছিনি। 

গমন করিবে শুখে রাম রঘুমনী ॥ 

ওহে রাঁম গুনধাম করহ শ্রবন। 

সমুজ্মধ্যত এজে সেতুর বন্ধন।। 

মম জলমধ্যে স্থল অতি অশস্তব। 

লোকে আশ্চর্ কিন্তি হইবেক তব ॥ 
অতঃপর গুনাকর করহ শ্রবন। 

তব নিগ্রহত জ্দি আমি এহিক্ষন ॥| 

ভয়সন্ত পথ জ্দি দেই এশময়। 

তবে বলি সবে বল করিয়া আশ্রয় ॥ 

চণড দণ্ড করি মোরে বলবস্তগন। 

অগাদ মঞ্জদ। মম করি উন্বজ্বন ॥ 

পথ করি লবে মহোতসবে মোত হনে। 

এহিরূপে জত ভূপে হে বিধুবয়নে ॥ 

লোকে ্ৃষ্টোমান এ জে অদ্ভুত নিশ্চয়। 
সমুদ্রে দিলেন পথ রামচন্দ্র ভয় ॥ 

আমি এ জে অগাদত্ব-স্বভাবি সতত। 

এ গুন তেজিতে আমি নারি স্বরূপত।। 

তুমিয়ো অমিততেজ! রাজার নন্দন। 

অগাধ মর্জদ1 মম না৷ কর লঙ্ঘন ॥ 

অতঃপর রঘুবর করহ শ্রবন। 

কাম-অন্তুবপ্তি বিত্তিনাশী জত জন ॥ | 
শশী 

শখ. 

কদাচন হেন জনসকলক আমি। 

নারি দিতে পথ কদাচন রদুর্ামি ॥ 
এবে জদ্দি গুননিধি আমি তব তয়। 
মোংমতি হয়! অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥ 

নারি দ্বিতে পথ দশরথনৃপাত্মজ । 

আমার একথা শার লক্ষন অগ্রজ ॥ 

দ্বেহি পথ দশরথ রাজার নন্দন । 

তবে হবে অকিতি আমার রাজন ॥ 

মহাসত্ত ছুইয়ে। তত্ব করিয়। রক্ষন। 

হষ্টমনে সাধ আপনার প্রয়োজন | 
ওহে রাম গুনধাম করহ শ্রবন। 

তোমার অপার সিন্দুতরন কারন ॥ 

মানুশী উপায় বলি তব হিতহ্েেতু। 

জে উপায় শুখে পার হবে গুনশেতু ॥ 

সে উপাপ্স রঘুরায় আমাক তরিব।। 
মম মত একালত অবশ্য লইব। ॥ 

এজে নল নাম গুনধাঁম হরিবর। 

বিশ্বকর্মশুত গুনজুস্ত গুনাকর ॥ 

পিতৃদ বরে সন্ত মহা! তেজবান । 

তব হিতরত অন্গব্রত এ শুজান ॥ 

বানরের রুপধারি দেববিজ্দ্ধে জাত। 

নরশরেষ্ঠ বলিলাম তোমার সাক্ষাত ॥ 

ইহাক নিজুক্ত কর সেতুর কার্জত। 

করুক আরস্ত সেও, বানর সঙ্গত ॥ 

মহাবল কপিদ্বল সকল সহিতে। 

পারহেতু মহাশেতু গটুক তরিতে ॥ 

লিল্পকারি মছাহরি সেতুত জোজয়। 

জোগায় আনীয়! সিলা বৃক্ষ কপিচয় ॥ 

মহাঁবল নল করতল অগ্রে করি। 

বোলে সিদ্বে সিছ্রে শীগা আন জত হরি ॥ 

বলবস্ত সন্ত হন্ুমন্ত সে সময়। 

জেজে নিল! করি নিল৷ তখন আনয়॥ 



ডাক নিল! করি ধরি মল মহাবজ। 

বাম করে রি ধরে শে মহ অচল ।। 

লয়। সিল! করি নিলা নল শে শময়। 

সেতুর উপরে তাঁর দিজোগ কর 

দেখি হেন কুপিলেন পবননন্দন । 
আপনাক ধিক্কার করিয়া মনে মনে ॥ 

হিমাচল প্রতি অতি গন্তি করি প্রুক্ধে। 

চলিঙ্ল অনিল বেগে লখিরনস্ততে |। 

আনিতে অশঙা সিঙ্স। নিল! করি হরি। 

হষ্টমনে গগনগমনে গতি করি ॥ 

রামপদঘ্বনদ মনে কবিয়। ধারন। 

বেগে চলে কুতৃলে পবননন্দন || 

সমিরনপথে সমিরননেগে সন্ত । 

ক্ষেনেক পাইল হিমালয় হনুমন্ত ॥। 

নগ জথা গিয়া তথা পবননন্দন। 

শরম ছুর করি তথা হয়! শুহমন।। 

কুটা সহত্রেক সঙ্খ! পাঁদাচলচয়। 

দেখি শুথি হয়া বির পবনতনয় || 

বলবান অভিমানবিমাশকারন 1 

ইচ্ছ! করিলেন মনে চিন্তিয়া তখন ॥ 

ঘোরতর ভয়ঙ্কর বেগে সন্ত হরি। 

কুটা এক পর্ধবতকক উৎপাটন করি ॥ 

চিন্তিত হইল চিত্তে পবননন্দন। 

হায় হায় কি উপায় করিব অখন॥ 

সাহাবিক লঘু দেহে আমি এ সময়। 

কিরূপে বহিব মহাঘহিধরচয় || 

ন1 করিবা হেন কাজ লাজ হবে জাত। 

উপায় বছিব আমি নগ অশঙ্খাত ॥ 

গগনগমনে গতি করি অতিশয় । 

লয়। চলি এছি শে অচল রূচি হয় | 

এহি মত সে ফাঁলত চিত্তিয়া অন্তরে । 
বাড়াইতে লাগিল নিজ তঙ্ হু বিরে॥ 

সে সময় সঙ্গ।শয় পবদন্দান। 

অভভুল বিপুল কাযা কিল ধর্দান 1 

সে অশোক ফ্রধলোক লঙ্ঘিল মঙ্ডকে। 

চুড়ামমি হৈ তার সেহি ফ্রধলোকে ॥ 

অতি গ্েত ছাতিমান সশাস্কমগুল। 

মাক্তিললাটদেশে গুভিল নির্মল ॥ 

রক্মিধর দিধাকয় গবে সে সময়? 

হারমধ্যদেশে জেন রত্ব বিরাঁজয় ॥ 

মহানদি পতিতপাবনি মন্দাকিনি। 

নাতিমুলে শুতিলেন গুরতরগগিনি ॥ 

তাল তরু তুঙ্গয তার হৈলো লোমাবলি। 

সাল সব শোতে সব.করের অঙ্গুলি | 

জে সকল জে অচল আছয় জে স্ছলত। 

পাঁদ।গ্রসমান সৈল ছৈল সে কাত ॥ 

হেন রূপধর ভয়ঙ্কর অতিশয় । 

হয়া মায়াকায়াধারি গৰনতনয় /% 

করে দশাঙ্গুলে কুতুহলে লেকালত। 

লৈল বাঁচি বাচি শৈল অতি গুমহত ॥ 

কপিবিরে শিয়ে নৈল শৈল একশত। 

প্রধান প্রধান বাঁচি বাঁচি সে কাঁলত।। 

লোমাগ্রত সে কালত অশঙ্খ পর্ব । 

বন্ধন করিয়া ফপি নৈল সে কালত ॥ 

হট্ুমৃতি হয়৷ অতি মারূতি গুমতি। 

রামকার্জ হেতু উত্রাধল হয়া অতি ।। 

গগনগমমে তুষ্টমনে তথা হনে। 

চলিল অনিলবেগে পবননন্দনে ॥ 

সেতুস্থান সন্নিধান হয়! লে সময়। 

পবনতনয় সদাশয় গুনালয় ॥ 

ছেনমত শেকালত জত কপিগন। 

সিদ্ধুকুলে থাঁকি শবে টৈল নিষক্ষন | 
দেখয় আইশয় গতি করি অতিশয় 

আইসয় বিশবয়জপধাঁরি শুহুর্জায় ॥ 



নিশ্ট় করিতে কেহ না পারে তখন। 
গবে বোলে দেখ দেখ এবা কফোনজগ | 

দেবি হেন ক্ষোভিলেন সাথামুগ লবে। 

গরষ্পরে চিন্তা কয়ে নানামত তবে ॥ 

সবে বলে সকলে দেখ কে গ্চি কঝে। 

কেহ বলে নিশাচরে প্রেশিয়াছে চরে ॥ 

কেছ বলে বিশ্বস্তর শৈল শুদুর্ররয়। 

সইচ্ছায় কোথায় বা গমন করম ॥ 

কপি জত এহিমত ৬কনি! করয়। 

কপি জ্ নান|মত চিন্তে সেসময় ॥ 

এহি মত কপি জত কত বিবেচিয়। 

করিল গুস্থির সবে চিত্তত চিন্তিয়া ॥ 

এজে জন অন্যজন নহে কদাচন। 

শুনিশ্চয় হবে বির পধননন্দন ॥। 

খ্ি 

সেকালত কপি জত চিস্তিলেন হেনমত 

বেস্ত ঘুচি শুস্থ হৈল শবে। 
সে সময় হচ্গুমন্ত অভিশঘ বেশে শস্ত 

বারম্বার পরম তাগুবে ॥ 
মহাবল নল বিরে ক্রোধে আবাহন করে 

উশ্চন্থবরে তবে সে কালত। 

শুনরে অজ্ঞান নল আছে তোর কত বল 

সিশ্রে আসি হওরে অগ্রুত ॥ 

ত্রিভুবনে শুবিক্ষাত অঞ্জনার গর্জে জাত 
বামুবিঞে্ছ জনম আহার । 

শুনরে অজ্ঞান মুড আজি দর্পকরে। চুর 

আমি হগ্মান'বির শার | 
অখনী তোমার গর্ব অবহ্তে করিব গর্ব 

গুন নল অজ্ঞান পামর। 

প্রশারিয়া বাম কর বছৃতর ধরাঁধর 

লও দেখি পামর বানর ॥ 
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হেন সাপ করি ঘিদোকন।। 

শুনি অতিশয় ভয়বন্ত। 

চিত্তে নল নিজমনে এজে পবননজ্নে 

আজি প্রান করিবেক অন্ত | 

আর এজে শৈলগন কি জানি বা নিক্ষেপন 

করে মোবে পবননন্দন। 

নাহি অপরাধ মোর অনাহুত কপি ঘোর 

করে মোরে বিপুল তঙ্জবন ॥ 

চিত্তি হেন সে সময় কতিশয় পায় ভয় 
মহাবঙল নল সেকালত। 

রাঁমউরনে স্বরন লইল তবে তখন 
রহিলেন রামের অগ্রত॥ 

কাকুতি উক্ৃতি করি বলিতে লাগিল হরি 

গুন রাম রাজিবলোচন। 

রক্ষা কর রথুপতি আম ভয়াতুব অতি 

এ ষন্কটে কর বিমোচন ॥ 

ত্রাহি রাম কৃপাসিল্ধু দিনহিনজনবন্ধু 

লরহ্য তুমি দে লভাকার। 

মারূতিত হনে অতি ভয় নিম্জিল মতি 
রক্ষা! কর রাঘব এবার ॥ 

তুমি বিনে অন্ত জন কেবা কৰিরে রক্ষন 

তুমি রক্ষাকারি ব্রিভুবন। 

তুমি অগতির গতি ঘোরে রাগ রঘুপত্তি 

বধে প্রান পবনননাল ॥ 

ত্রিলোকে অভয়্দাতা তুমি বিধাতার ধাঁত। 

তুমি দর্ববাতি সর্ধেশ্বর | 

গুন মাম দয়াময় মোরে বিতর অভয় 

মছ। ডরে কম্পে ্লেৰর ॥ 



১৭৬ ূ বামাণ 

আর করি নিবেদন গ্রভু করছ শ্রবন 
আমি আত্মা বল দরশায়া। 

নাহি করি এজে কর্ম বলি প্রড়ু শার মর্ম 
অবধান কর ধর্কায় ॥ 

গুন রাম কৃপান্লিত সির্পর এহি সেরিত 

স্বভাবত এছি মত হয়। 

নিব্দেন করি স্বামি. বাচ্যঙ্য ভাঁবেত য়ামি 

বামকরে শিল। বৃক্ষচয় ॥ 

নাহিক করি ধারন বলিলাম জে কারন 

সিল্পের এহি শে রিত হয়। 

ইহ প্রানি কৃপালয় রক্ষা কর এজে তয় 

নিবারহ পবনতনয় ॥ 

জতক্রোধে বাযুণ্ডত 

জমশম পরাক্রমবান। 

তব পদ হৃদে ধরি মোরে তুচ্ছ জ্ঞান করি 

দেখ রাম বধে মোর প্রান।॥। 

পবাজ্মে অভভুত 

ওহে রাম গুনধাম করই শরন। 

পবননন্দনকরে কর নিবারন ॥ 

নির্ধবি্বে ছউক সেতু পারহেতু রাম। 
দিনবন্ধু তরি সিদু পৃর্ন কর কাম॥ 

হেনমত সেকালত কন্ন গত করি। 

দ্শন গ্রকাশী হাশী রাঘব শ্রীহরি ॥ 

নাহি ভয় ওহে নল মহাঁবল তব। 

আশ্বাশে বিশ্বাস কর ওহে মহত'ভব ॥ 

পারহেতু সেতুর বন্দনে কর মন। 

কি করিতে পারে তোরে পবন্নন্ধন ॥ 

এছি বলী মহাবলী রাম দয়াময়। 

সৈলধারী সে জে বীর পবনতনয় ॥ 

ইচ্ছ। করি চিত্তে নিবারিতে তাক তবে। 
রাজিবলোচন বলে বচন উৎসবে ॥ 

দশন বিকাশী হাশী হাশী মহামানি। 

ইচ্ছা কৈল মারূতির করি দর্ণছানী ॥ 

চিন্তামনী এহি চিত্তে চিস্তিয়া তথন। 

কপিদ্দেহ হনে নিজ সক্তি নারায়ন ॥ 

আহরন তখন করিল রঘুনাথ। 

সক্তিহিন হয়৷ দিল কপি শেবেলাত | 

আপনার দেহভার আর শে সময় | 

বহিতে অশক্ত ভক্ত পবনতনয় ॥ 

সে সময় সদাশয় পবনননন। 

মন্তকে আনিছে জত.জত নগগন ॥ 

ছুইকরে ধরাধরে আনিয়াছে জত। 
লোমে বান্ধি শৈল আনিয়াছে কত সত॥ 

চরনে ধারন করি আনিয়াছে জত | - 

সে সকল অচল তাহার সেকালত ॥ 

একে কালে সকলে বিকলে মারূতির | 

পতন হইয়া শোত| কৈল প্রিথিিবর ॥ 

আঅ.পনেও আকাশত হনে সেকালত। 

অবশ হইয়া পড়িলেন ভূতলত ॥ 
গগনে তেজিয় হয়৷ পতন তখন। 

অবশের বশ হৈল পবনননন ॥ 

বিকল হইয়! বলসালী বায়ুস্তত। 
অঠেতনে ভুমে পড়িয়া নীল অদ্ভুত || 

চিন্তত হইল চিতে পবনকুমার । 

বলে ইকি ইকি দ্রশা হইল আমার ॥ 

আমার এ শগ্র বুঝি মনে অনুমানী। 

কিবা] চিত্তভ্রম হয়া হেলা ম অজ্ঞানী ॥ 

কিবা ভূত পরেশীল সরির আমার 

কিবা! কোঁন দেবে মায়া করিল দুর্বার ॥ 

নর কি বানর আমি না পারি বুঝিতে। 

কিবা আমি হনুমান সমিরনশুতে ॥ 

হনুমান জ্ঞানবাঁন জন্নুমান করে। 

অপরাধী কিবা আমি রাম ধন্ুদ্ধরে ॥ 



রাষপদাঘুজে কিঘা। হয়া ভভিহানি। 
এ দশ! হই মোর হৈল ঘোর গ্রানী॥ 
এহিমিত সেকালত মনত চিত্তিয়। 

মোহমতি হয়া অতি রহিল স্তভিয়! 

হেন দেখি হয় ছুধি তবে সেসমম। 

বলসালি বাঁলি-অনুজ মহাশয় ॥ 

বিশ্ময়হদয় অতিশয় হয়৷ পরে। 

চিন্তিতে লাগিল রাজ! আপন অন্তরে ॥ 

গাত হৈল শৈল জত ভূমে কি কারন। 

কি হেতু এমন দশ! পবননন্মন ॥ 

চিন্তা করি চিত্তে এছিমত সে কাঁলত। 

লাখামুগপতি মহামতি গুমহত ॥ 

বলিল অনিলগুতে তপননন্দন। 

গুন গুনশিল শত্ত পবনননজ্দন ॥ 

অমির্জবক্রমি তুমি সাগর লজ্ঘিল। 

রাবননন্দন অক্ষকুমার বাধল। ॥ 

কপিবরে একেম্বরে সে লঙ্কানগরে । 

হনে দহিলা পরাক্রমে একেস্বরে ॥ 

[ অনপূর্ণ।] 

১৭ 

আজি কেন হে দত বিমত তোমার 
দেখিতেছি জামি বাযুণ্তত গুনাধার | 
সেতুর বন্ধনকালে বিমত এমত। 
হেল কি কারন মহামানি ছে মহত ॥ 

উদ্দাশীন অতি দ্বিনহিন হঃখমনা। 

হতগ্রভা নষ্টশোভ| কি কর শোচন! ॥ 

জেমন সামান্ত জনগন সর্বক্ষন। 

সেষন্ত তৌমার মত দেখি কি কারন | 

মহাতাগ কর ত্যাগ এমত মতক। 

বলি সমুচিত হিত শুন শেবাক্যক ॥ 

গুনধাম রাম সঙ্গে রঙ্গে হে মারূতি। 

অতিরাম লক্কাধাম শিপ্রে করি গতি॥ 

কর্ক কশ রাক্ষশ জত অজশ পাঁমরে। 

কর হুত সমরত হে কপিপ্রবরে ॥ 

গুনজিত! সতি দিত করহু উদ্ধার। 

জশরাশী গ্রকাশীত কর আপনার ॥ 






